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BRITO-EDIR, Eliane Garcia de. Auxiliar de Atividades Educativas na Educação 

Infantil: constituição histórica e tensões de uma ocupação no âmbito da Rede Municipal 

de Educação de Goiânia. Dissertação (Mestrado em Educação) Faculdade de Educação - 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2014. 

RESUMO 

Este estudo está inserido na linha de pesquisa Educação, Trabalho e Movimentos 

Sociais do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da Universidade 

Federal de Goiás. Tivemos como objetivo principal analisar o movimento histórico de 

gênese e de desenvolvimento da ocupação de Auxiliar de Atividades Educativas, cujas 

trabalhadoras atuam juntamente com as professoras no atendimento às crianças, nos 

Centros Municipais de Educação Infantil e nas escolas municipais que possuem turmas 

de pré-escola da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia. Partimos do 

entendimento de que conhecer a constituição e a evolução do cargo de Auxiliar de 

Atividades Educativas na Rede Municipal de Educação de Goiânia é um aspecto de 

fundamental importância para a compreensão da realidade da educação infantil que hoje 

compõe legalmente a primeira etapa da educação básica do sistema educacional 

brasileiro. O presente trabalho de pesquisa é orientado por uma visão sócio-histórica de 

homem e de sociedade e para alcançar os objetivos a que este estudo se propõe, optamos 

pelo desenvolvimento de uma pesquisa predominantemente qualitativa. Para o 

desenvolvimento das análises inicialmente buscamos realizar uma ampla revisão 

bibliográfica acerca do trabalho, do trabalho exercido por mulheres, do trabalho 

docente, da infância e de sua educação. Desenvolvemos também uma análise 

documental considerando o conteúdo da Constituição Federal (CF, 1988), do Estatuto 

da Criança e do Adolescente (1990), da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(1996), das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2009). Em 

âmbito municipal analisamos Resoluções do Conselho Municipal de Educação, 

Regimentos da Educação Infantil no Município de Goiânia e outros dados e documentos 

que levantamos na Secretaria Municipal de Educação. O próximo passo foi a proposição 

de entrevistas com a intenção de se reconhecer o contexto histórico da criação da 

ocupação de Auxiliar de Atividades Educativas em Goiânia. Buscamos nessa tarefa 

identificar os atores participantes e inteirar-nos das circunstâncias e dos fundamentos da 

necessidade de se criar o cargo de Auxiliar de Atividades Educativas no intuito de se 

compor um quadro que pudesse ilustrar o processo de criação do cargo de Auxiliar de 

Atividades Educativas e que nos possibilitasse refletir a cerca das implicações da 

criação dessa ocupação para a educação infantil no município de Goiânia. O estudo 

mostrou que a proposição do cargo de Auxiliar de Atividades Educativas ocorreu no 

percurso de transição da responsabilidade da educação infantil para a Secretaria 

Municipal de Educação e baseou-se em um triplo argumento: a necessidade imediata de 

contratação de pessoal, a intenção de transitoriedade dessa ocupação e a iminente 

elevação da formação do pessoal para o trabalho na educação infantil. Essa pesquisa 

revelou, entretanto, os dissensos desses argumentos, visto que a necessidade de 

contratação de pessoal não foi superada; tem havido retrocesso no nível de exigência de 

formação desses profissionais e, a despeito dessa transitoriedade, a regulamentação e a 

efetivação do cargo de Auxiliar de Atividades Educativas apontam, ao contrário, para a 

sua consolidação em caráter definitivo.  

 

Palavras-chave: Trabalho docente; Auxiliar de Atividades Educativas; Educação 

Infantil; Secretaria Municipal de Educação de Goiânia.  
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historical constitution and tensions of a job in Goiania‘s Municipal Education Level. 

Essay (Masters in Education) Faculdade de Educação - Universidade Federal de Goiás, 

Goiânia, 2014. 

 

ABSTRACT 

This study was part of the research line Education, Labour and Social Movements from 

Graduate School of Education Program at Federal University of Goiás. We had as main 

goal to study the genesis and development historical movement of  the Assistant 

Educational Activities‘s job,  whose workers act alongside teachers in service to 

children in Municipal child Education Centers and municipal schools that have  pre-

school classes from  Goiânia‘s Department of Education. We start from the 

understanding that knowing the structure and evolution of the post of an Assistant 

Educational Activities in Goiânia‘s Municipal Education is an aspect of fundamental 

importance for the understanding of the early childhood education reality which today 

legally makes up the first step of  Basic Education in Brazilian educational system. This 

research work is guided by a socio-historical vision of man and society. To achieve the 

objectives this study proposes, we opted for developing a predominantly qualitative 

research. For the analyzes development, we initially seek to conduct a comprehensive 

literature review on the work, the women work, the teaching work, the childhood and 

their education. We also developed a documentary analysis considering the contents of 

the Federal Constitution  (FC, 1988), the Statute of Children and Adolescents (1990), 

the Law of Directives and Bases of National Education (1996), National Curriculum 

guidelines for early childhood education (2009). At the municipal level, we analyzed 

City Board of Education Resolutions, Goiânia‘s Early Childhood Education Regiments  

as well as other data and documents that we collected at the Department of Education. 

The next step was the interviews‘ proposition with the intention of recognizing the 

historical context of the Assistant Educational Activities‘ job in Goiânia. With this task, 

we seek to identify the actors involved and learn about the circumstances and the 

elements of the need to found the position of Assistant Educational Activities in order to 

compose a chart that would illustrate the post of Assistant Educational Activities‘ 

creation process and that would allow us to reflect about the implications of that job‘s 

creation for early childhood education in Goiânia. The study indicated that the 

proposition of the post of Assistant Educational Activities occurred in the course of 

transition of responsibility from childhood education to the Municipal Department of 

Education and it was based on a triple topic: the immediate need of hiring staff, the 

job‘s transience intention and the impending rise in staff training to work in early 

childhood education. This survey revealed, however, dissension of these topics, since 

the need of hiring staff was not surpassed; there has been a throwback in demanding 

training of these professionals and, in spite of this transience, the regulation and the 

effectiveness of the post of Assistant Educational Activities point, instead, to its 

consolidation definitively.  

Keywords: Teaching work; Assistant Educational Activities; Early Childhood 

Education; Goiânia‘s Department of Education. 
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INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa foi realizada com o objetivo de se analisar o movimento histórico 

de gênese e de desenvolvimento da ocupação
1
 de Auxiliar de Atividades Educativas 

(AAE),
2
 cujas trabalhadoras atuam juntamente com as professoras no atendimento às 

crianças, nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) e nas escolas municipais 

que possuem turmas de pré-escola da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia 

(SME). Partimos do entendimento de que conhecer a constituição e evolução do cargo
3
 

de AAE na Rede Municipal de Educação de Goiânia (RME) é um aspecto de 

fundamental importância para a compreensão da realidade da educação infantil que hoje 

compõe legalmente a primeira etapa da educação básica do sistema educacional 

brasileiro.  

Ao analisarmos a trajetória da educação infantil, percebemos que essa 

educação vem adquirindo novos sentidos e significados ao longo da história. Isso ocorre 

porque a concepção de infância e de educação infantil é uma construção social que se 

constitui a partir de princípios econômicos, culturais, sociais e políticos dos grupos em 

que a criança está inserida e as decisões tomadas em relação a ela se baseiam na visão 

que se tem a respeito dessa criança e de sua educação. Da mesma forma, no cenário 

brasileiro, as políticas que orientam a elaboração e a implementação de diretrizes para a 

educação da criança pequena em instituições coletivas vêm se constituindo 

historicamente e também seguem diferentes concepções de educação, de criança e de 

infância. 

                                            
1
As bases conceituais da classificação brasileira de ocupações (CBO) do Ministério do trabalho e 

Emprego (MTE) definem que ―ocupação é um conceito sintético não natural, artificialmente construído 

pelos analistas ocupacionais. O que existe no mundo concreto são as atividades exercidas pelo cidadão 

em um emprego ou outro tipo de relação de trabalho (autônomo, por exemplo). Ocupação é a agregação 

de empregos ou situações de trabalho similares quanto às atividades realizadas.‖ (BRASIL, 2002). 

2
 A referência a Auxiliar de Atividades Educativas e a professora usando o feminino foi escolhida devido 

à consciência de que essas funções na Educação Infantil são exercidas, majoritariamente, por mulheres. 

3
 Termo aqui utilizado tal como define Ribeiro (2010): ―Cargo é um posto de trabalho formalmente 

instituído em uma organização pública ou privada, ao qual se atribui um conjunto de responsabilidades e 

de atribuições a serem desempenhadas por uma pessoa. Na organização privada, se o cargo importa uma 

relação de hierarquia, o subordinado ocupa um emprego, nos termos da legislação trabalhista. Na 

administração pública, o cargo deve ser criado por lei do ente federativo correspondente – União, Estado 

ou Município – que estabelece sua denominação, as atribuições, a forma de provimento e a retribuição 

financeira correspondente. Nesse caso cargo se distingue do conceito de emprego, porque os direitos e 

deveres do ocupante (servidor público) são definidos em lei do ente federativo correspondente‖ (p. 01). 
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Observa-se que diversos embates sociais envolvem a educação da criança 

pequena. Um desses embates é a substancial divisão sexual do trabalho
4
 revelada na 

caracterização da docência na educação infantil como um trabalho exercido 

majoritariamente por mulheres. Evidencia-se nessa análise estreita vinculação entre a 

casa e a escola e entre a imagem social da professora e da mãe que o atendimento 

institucionalizado à criança traz em si (CERISARA, sd.). Isso porque a educação da 

criança, principalmente nos anos iniciais, apoia-se na suposta natural aptidão e vocação 

materna da mulher para esse tipo específico de trabalho. Cerisara (idem) analisa as 

contradições presentes nessa realidade: 

 

A constatação de que esta profissão tem sido marcada por uma 

naturalização do feminino quando é enfatizado o predomínio de 

mulheres como profissionais destas instituições significa a 

compreensão de que a categoria gênero é uma dimensão decisiva da 

organização da igualdade e da desigualdade em nossa sociedade, já 

que ‗as estruturas hierárquicas repousam sobre percepções 

generalizadas da relação pretensamente natural entre masculino e 

feminino‘. (p.06) 

 

Nessa reflexão, é importante inserir a discussão de que o trabalho com a 

educação e o cuidado com a criança se reporta a maternagem. Ainda de acordo com 

Cerisara (idem), o conceito de maternagem, no sentido em que o termo tem sido 

utilizado nos trabalhos de gênero, refere-se a processos sociais de cuidado e educação 

das crianças, independente do sexo das pessoas que o desempenham, uma vez que é 

usado em oposição ao termo maternidade, esse sim relativo à dimensão biológica da 

gestação e do parto. Ou seja, rompendo com a ideia de aptidão e de vocação feminina, 

apoiando-se na maternagem o que está sendo defendido é que a função social de 

cuidado e de educação da criança seja também exercida por homens. As palavras da 

autora reafirmam essas ideias, 

 

Abrir espaço para que o homem possa lidar com o afeto, o sentimento, 

a maternagem é imprescindível assim como abrir espaço para práticas 

                                            

4
 Adotamos neste estudo o entendimento de divisão sexual do trabalho tal como definido por Hirata e 

Kergoat (2007): ―A divisão sexual do trabalho é a forma de divisão do trabalho social decorrente das 

relações sociais entre os sexos; mais do que isso, é um fator prioritário para a sobrevivência da relação 

social entre os sexos. Essa forma é modulada histórica e socialmente. Tem como características a 

designação prioritária dos homens à esfera produtiva e das mulheres à esfera reprodutiva e, 

simultaneamente, a apropriação pelos homens das funções com maior valor social adicionado (políticos, 

religiosos, militares etc.)‖ (p. 5). 
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profissionais com feições masculinas dentro destas instituições de 

educação infantil faz parte do movimento que busca a integração e a 

complementaridade entre feminino e masculino com vistas a colaborar 

para a ruptura das discriminações de gênero nas ocupações ligadas ao 

cuidado/educação das crianças de 0 a 6 anos e no próprio processo de 

socialização de meninos e meninas. (idem, p. 12) 

 

É fundamental que se traga a discussão das oposições hierárquicas de gênero 

ao se identificar o predomínio feminino no trabalho docente na educação infantil para a 

sustentação de um atendimento pautado em propostas que reconheçam a criança em sua 

totalidade e que lhe favoreçam desenvolver-se integralmente. Assim torna-se premente 

identificar também outras relações desiguais que estão presentes historicamente nas 

ações para a infância, em grande medida porque o atendimento institucional à criança 

pequena assume características que vem se conformando à manutenção da sociedade 

desigual e excludente. Em suas origens, as entidades envolvidas no atendimento às 

crianças e as suas famílias, foram vistas como um ―mal necessário‖ para a garantia da 

sobrevivência da criança ou, principalmente, como um ―local de guarda da criança‖ para 

que a mãe pudesse servir ao mercado de trabalho, na maioria das vezes, como mão de 

obra desvalorizada e mal remunerada. As instituições privilegiavam o assistencialismo, 

visando promover ações relacionadas à puericultura, a compensar carências, a amparar a 

infância pobre e, em caráter emergencial, tentar conter os elevados índices de 

mortalidade infantil. Kuhlmann Jr. (2000, p. 08; grifos do autor) reitera essa análise ao 

dizer que, ―a educação assistencialista promovia uma pedagogia da submissão que 

pretendia preparar os pobres para aceitar a exploração social‖. Essa perspectiva torna-se 

recorrente no trabalho com a criança e, muitas vezes, baliza as ações que são realizadas 

arbitrariamente pelos profissionais a serviço da dominação e do controle social. Assim, 

os interesses econômicos se sobrepõem ao direito da criança.  

Todavia, apelos de vários setores sociais têm impulsionado movimentos para a 

ruptura com a discriminação e o abandono da infância pobre e provocaram ações em 

favor da educação da infância para a construção da cidadania, em busca de se assegurar 

os direitos da criança. Superar modelos e concepções apartados das reais necessidades e 

capacidades das crianças tem exigido mobilização social e intensa participação coletiva 

na definição de políticas públicas consequentes, buscando especificidade nos 

investimentos e também a ampliação de pesquisas e de produção de conhecimentos 

acerca das singularidades da infância e do caráter pedagógico da educação infantil. Os 
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dizeres de Barbosa, Alves e Martins (2009, p.02) ampliam essas análises quando 

afirmam que,  

 

[...] É preciso construir referenciais teórico-práticos para projetos e 

ações educativas visando a superação crítica dos modelos familiar, 

hospitalar, assistencialista e escolar, que historicamente foram 

assumidos como referência do trabalho pedagógico em creches e pré-

escolas. Isso implica considerar a criança em suas especificidades, 

necessidades, interesses e expectativas, tratando-a como sujeito ativo, 

capaz de interagir com o mundo e com as pessoas desde o seu 

nascimento, que se apropria da cultura e produz história. 

 

Assim, na trajetória em defesa das especificidades da criança e do 

reconhecimento dela enquanto cidadã, a Constituição Federal (CF/1988) a determina 

legalmente sujeito de direitos. Essa posição é reafirmada pela Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional
5
, (LDB) que inclui a educação de crianças de zero até cinco anos 

de idade como primeira etapa da educação básica. Isso significa que toda criança tem 

direito à educação infantil, caso a família opte por compartilhar com o estado sua 

educação, sendo que a partir dos quatro anos de idade, a educação infantil
6
, tornou-se 

obrigatória.  

A legislação atual representa um grande avanço, especialmente no que se refere 

às políticas públicas voltadas para a área, já que é resultado de um longo processo de 

ações sociais, políticas e acadêmicas. Acerca da importância do que a legislação delega 

para a educação infantil Cerisara (2002, p.328) nos explica que,  

 

A LDB foi construída tendo por base a Constituição de 1988 que reconheceu 

como direito da criança pequena o acesso à educação infantil – em creches e 

pré-escolas. Essa lei colocou a criança no lugar de sujeito de direitos em vez 

de tratá-la, como ocorria nas leis anteriores a esta, como objeto de tutela.  

 

A passagem do atendimento às crianças do campo da assistência social para a 

as Secretarias de Educação implica delegar às instituições de educação infantil a função 

de sistematizar intencionalmente práticas de educar e cuidar das crianças de forma 

indissociável. Essa proposta é menos discriminadora e visa superar as concepções 

equivocadas que trataram a infância como homogênea e abstrata, sem considerá-la em 

                                            
5
  Lei n.º 9394/96 

6
A Lei nº 12.796/2013 estabelece que as crianças brasileiras devem ser matriculadas na educação básica a 

partir dos quatro anos de idade.  As redes municipais e estaduais de ensino têm até 2016 para se adequar e 

acolher alunos de 4 a 17 anos. (MEC, 2013)  

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm
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suas especificidades. Entretanto, mesmo após mais de uma década da promulgação da 

LDB/1996 a educação de crianças de zero até cinco anos de idade encontra-se em 

processo de efetivação enquanto política pública, visto que no Brasil ainda não está 

consolidada uma concepção de educação infantil na totalidade da educação básica.  

Trazendo essa análise para a organização educacional do Município de Goiânia 

vê-se que atualmente o atendimento às crianças de zero a cinco anos de idade acontece 

em escolas e também nos CMEIs. Atendendo as determinações legais, a Secretaria 

Municipal de Educação de Goiânia passa a assumir as atribuições da educação infantil a 

partir de 1995, (ALVES, 2007).  Entretanto, naquele contexto, essa Secretaria ainda não 

dispunha de profissionais com formação específica para atuar nessa etapa da educação. 

Diante da necessidade imediata, para exercer a função docente na educação infantil com 

a crescente demanda que emergia nesse processo de municipalização, professoras do 

Ensino Fundamental foram deslocadas e muitas profissionais de outras áreas 

(administrativas, serviços gerais e licenciados em áreas diversas) com formações, carga 

horária e salários também diversificados, constituíram inicialmente o quadro de 

professores da educação infantil. 

Hoje, trabalhadoras com duas organizações distintas de carreira atuam nos 

CMEIs e em escolas que possuem turmas de pré-escola, desenvolvendo suas funções 

docentes junto às crianças: a professora, que assume o cargo por concurso público, com 

exigência de formação mínima em Pedagogia e a AAE, cuja exigência de formação 

mínima é o Ensino Médio e que também assume essa função por meio de concurso 

público.  

Nesse sentido, propondo uma discussão acerca desse trabalho que é 

desenvolvido pela professora e pela AAE no cotidiano do CMEI, trago a esse estudo as 

constatações obtidas em minha experiência pessoal, no período de 2008 a 2012, quando 

trabalhei como professora em um CMEI de Goiânia. Professora há 25 anos atuando 

exclusivamente no Ensino Fundamental, quando aprovada em concurso público no 

município de Goiânia fiquei excedente em uma escola e fui (re)modulada em um CMEI 

para trabalhar na educação infantil. Ao chegar à instituição para assumir a sala quase 

não acreditei: seria a professora de um grupo de 18 crianças que tinham entre um e dois 

anos de idade! No agrupamento já trabalhavam há vários anos duas AAE que tinham, 

obviamente, muito mais experiência em berçário do que eu (ainda bem!). Eu olhava 

para aqueles bebês e me perguntava: ―como vou dar aulas para esses bebês?‖. Entrei 

em um sentimento de ―crise profissional‖. Não sabia o que uma pedagoga poderia fazer 
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ali e questionava: ―o que será pedagógico nesse contexto?‖. A resposta da coordenação 

a esse questionamento era simples, mas inquietante: ―tudo que você faz com os bebês é 

pedagógico!‖. As dúvidas faziam com que eu tentasse encontrar naquele ambiente 

alguma semelhança com o trabalho pedagógico que realizava na escola de Ensino 

Fundamental. Nessa vivência foi possível observar que entre essas duas trabalhadoras – 

sujeitos com formações e estatutos profissionais diferentes – ocorrem ações conjuntas, 

compartilhamentos e aproximações, mas também contradições, priorização de funções, 

divergências de concepções que, muitas vezes, impedem que sejam assegurados os 

direitos da criança garantidos por lei a uma educação que lhe possibilite o 

desenvolvimento integral. Digo isso porque pelas regulamentações municipais
7
 o 

trabalho das AAE está na esfera administrativa e nesse sentido as atividades a elas 

prescritas podem ser tensionadas em relação à docência e em relação às atribuições que 

são indicadas à professora.  

Em minha atuação como professora de educação infantil foi possível observar 

que na organização do trabalho cotidiano do CMEI ocorre uma divisão hierárquica do 

trabalho que é de grande relevância para a significação da docência, sobretudo por 

fragmentar o trabalho e por reforçar a cisão entre as funções de educar e cuidar na 

educação infantil. Na rotina desenvolvida ficava evidente uma série de enfrentamentos 

dessas duas trabalhadoras diante da hierarquização do trabalho que lhes são indicados. 

Observa-se que as atividades atribuídas às AAE as afastam dos trabalhos que são 

prescritos às professoras: a concepção dos planejamentos pedagógicos, a elaboração dos 

registros e das avaliações das crianças, sendo a elas delegadas as atividades ligadas aos 

cuidados com o corpo, com a higiene, a alimentação e com a proteção das crianças para 

evitar algum acidente. Assim então, a vivência dessas tensões e contradições que 

envolvem o trabalho na educação infantil da SME provocou inquietações que 

impulsionaram a realização desse estudo. 

                                            
7
 Dentre os regimentos do município de Goiânia que legislam sobre o cargo de AAE importa destacar: a 

Lei nº 8175 de 30 de junho de 2003 que ―Cria [...] o cargo de Auxiliar de Atividades Educativas e dá 

outras providências; a Lei nº 8623 de 26 de março de 2008 que ―Dispõe sobre o plano de Cargos, 

Carreiras e Vencimentos dos Servidores Administrativos e Operacionais do Quadro permanente da 

Administração Direta, Autárquica e Fundacional da Prefeitura Municipal de Goiânia e dá outras 

providências” e a Lei nº 9128 de 19 de dezembro de 2011 que ―Dispõe sobre o Plano de Cargos e 

Carreiras e Vencimentos dos Trabalhadores Administrativos de Educação do Município de Goiânia e dá 

outras providencias “. 
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Percebe-se nas reflexões apresentadas que duas ordens de questões embalam 

essa pesquisa, uma de cunho biográfico, demonstrada em minha trajetória profissional 

na atuação como professora e outra de caráter teórico-prático que indica a necessidade 

de se compreender melhor a realidade do atendimento às crianças na educação infantil 

da SME de Goiânia. Diante do exposto, faz sentido conhecer o processo de 

desenvolvimento do quadro de profissionais da educação infantil do município de 

Goiânia. Mais especificamente, torna-se fundamental compreender o trabalho das AAE 

em toda a sua amplitude. Para isso cabe questionar: diante da realidade do trabalho 

docente nas instituições de educação infantil, como ocorreu o processo de constituição e 

quais foram os desdobramentos da ocupação de AAE na Secretaria Municipal de 

Educação (SME) de Goiânia? Frente a tal indagação, esse estudo se interessa em 

entender o caminho histórico da constituição do cargo de AAE, sobretudo porque essa 

retomada pode apresentar as perspectivas dos profissionais que dirigiam a Divisão de 

Educação Infantil (DEI) da SME de Goiânia nesse período e também revelar o contexto 

e os elementos que fundamentaram a proposição desse cargo. Para o diálogo acerca da 

pertinência da manutenção dessa ocupação na atualidade torna-se interessante 

acompanhar o desenvolvimento desse trabalho e para isso é importante analisar os 

documentos que o regulamentam, as normas de progressões e de benefícios de carreira, 

as exigências de formação inicial e as propostas de formação contínua para essas 

trabalhadoras, em busca de se identificar as mudanças e permanências que ocorreram 

nas diretrizes do cargo de AAE.  

Então, assumindo a tarefa de responder a interrogação que emerge do 

questionamento ao objeto de estudo investigado, essa pesquisa apresenta os seguintes 

objetivos específicos: 1) Identificar o papel da AAE diante das especificidades da 

educação infantil; 2) Compreender por que e como foi constituído e regulamentado o 

cargo de AAE na Secretaria Municipal de Educação de Goiânia; 3) Analisar o 

desenvolvimento do cargo de AAE: exigências de formação inicial e contínua, jornada 

de trabalho, atividades prescritas, benefícios de carreira e remuneração. 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa em educação, assim como nas demais ciências sociais, encontra nas 

tessituras das relações humanas historicamente construídas as problemáticas que 

pretende compreender, isso ―porque pesquisar em educação significa trabalhar com algo 
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relativo a seres humanos ou com eles mesmos, em seu próprio processo de vida‖ 

(GATTI, 2007, p. 12). Porém, frente às indagações que o impulsionam, não é tarefa 

simples para o pesquisador construir o percurso metodológico que usará para desvelar o 

objeto que investiga. A complexidade de sua constituição histórica e cultural orienta o 

seu olhar, o seu interesse e as suas interpretações. Assim um aspecto definitivo em uma 

pesquisa certamente é de caráter teórico-metodológico e refere-se à escolha do método 

que melhor direcionará o desenvolvimento das análises e a resolução das questões. A 

compreensão que o pesquisador tem da realidade e dos fenômenos estudados define os 

seus passos. Nesse sentido, os conhecimentos alcançados serão sempre relativamente 

circunstanciais e determinados pelas condições, critérios utilizados e pelos métodos e 

teorias com as quais o pesquisador trabalha ou dispõe ao realizar a sua pesquisa 

(GATTI, 2007).  

Ciente dessa dinâmica de relações entre o pesquisador, os questionamentos, as 

teorias, e os instrumentos utilizados, ao apresentar o presente trabalho de pesquisa 

educacional, torna-se premente expressar que ele é orientado por uma visão crítica de 

homem, de sociedade e, principalmente, que ele assume um determinado ponto de vista 

em relação à educação. A concepção de educação que sustenta esse estudo a entende 

como um trabalho humano e um fundamental elemento humanizador. A esse respeito 

Saviani (2012, p. 13) afirma que ―o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e 

intencionalmente, em cada individuo singular, a humanidade que é produzida histórica e 

coletivamente pelo conjunto dos homens‖. Ou seja, através da educação o ser humano 

interpreta, transforma e adapta a natureza as suas necessidades, interfere na realidade e 

nesse processo constitui a si mesmo e a sua cultura.  

É, pois, pautada em uma visão sócio-histórica de homem e sociedade que para 

responder as complexas questões que impelem esse estudo e alcançar os objetivos a que 

este trabalho se propõe, que optamos pelo desenvolvimento de uma pesquisa 

predominantemente qualitativa. Partimos do entendimento de que a escolha e a 

definição do método ocorrem em função da natureza e do tipo dos problemas que se 

apresentam no curso da investigação (LÜDKE e ANDRÉ, 2012). A escolha por essa 

perspectiva baseia-se, em larga medida, na percepção de grande identificação entre a 

problemática que pretendemos resolver e as cinco características da pesquisa 

qualitativa, descritas por Bogdan e Biklen (1991, p. 47-50): 
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1.  Na investigação qualitativa a fonte directa de dados é o ambiente 

natural, constituindo o investigador o instrumento principal; 

2. A investigação qualitativa é descritiva; 

3.  Os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo 

do que simplesmente pelos resultados ou produtos; 

4.  Os investigadores qualitativos tendem a analisar seus dados de 

forma indutiva; 
5.  O significado é de importância vital na abordagem qualitativa. 

 

Ressalta-se que ao frequentarem os locais de estudo os pesquisadores 

qualitativos pretendem conhecer a conjuntura histórica de constituição do objeto 

investigado, porque, 

 

Os locais têm de ser entendidos no contexto da história das 

instituições a que pertencem. Quando os dados em causa são 

produzidos por sujeitos, como no caso de registros oficiais, os 

investigadores querem saber como e em que circunstâncias é que eles 

foram elaborados. Quais as circunstâncias históricas e movimentos de 

que fazem parte? Para o investigador qualitativo divorciar o acto, a 

palavra ou o gesto do seu contexto é perder de vista o seu significado. 

(Idem, p. 48).  

 

Tal fundamentação atende aos interesses desse estudo e a busca da presente 

pesquisa para compreender a realidade do trabalho das AAE que é realizado na 

educação infantil. Vê-se essa adequação na condução que demos à investigação, 

sobretudo porque nos interessa conhecer o processo histórico de um trabalho específico 

que ocorre na educação infantil. Assim, partindo da realidade do trabalho das AAE, 

buscamos referências do momento sócio-histórico que influenciou a criação e os 

desdobramentos dessa ocupação enquanto constituinte do quadro de profissionais da 

educação infantil do município de Goiânia.  

Para o desenvolvimento das análises inicialmente realizamos uma cuidadosa 

revisão bibliográfica acerca do trabalho docente na educação infantil. A boa qualidade 

da revisão de literatura é um aspecto fundamental na pesquisa. As palavras de Alves-

Mazzoti (2002, p. 26), confirmam essa importância ao dizerem que essa revisão, 

 

não se constitui em uma seção isolada, mas ao contrário, tem por 

objetivo iluminar o caminho a ser trilhado pelo pesquisador, desde a 

definição do problema até a interpretação dos resultados. Para isto ela 

deve servir a dois aspectos básicos: a) a contextualização do problema 

dentro da área de estudo; e b) a análise do referencial teórico.   
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A princípio recorremos a aportes teóricos de pesquisadores do trabalho 

feminino, do trabalho docente, da infância e de sua educação buscando a 

contextualização do problema dentro da área de estudo e a análise do referencial teórico 

que constituem passos fundamentais para o bom desenvolvimento da pesquisa, 

conforme se destaca nas palavras de Alves-Mazzoti no trecho acima. Contamos nesse 

momento, principalmente, com as contribuições de Hirata e Kergoat (2007), Hypólito 

(1997), Apple (1995), Cerisara (2002a; 2002b), Kramer (1999; 2005) e Kuhlmann Jr 

(2000; 2004). 

Dando continuidade ao levantamento bibliográfico desenvolvemos uma análise 

documental no intuito de apreender nas regulamentações a compreensão dos aspectos 

legais da constituição histórica do atendimento institucionalizado à criança pequena, 

enfocando principalmente o processo de reconhecimento da criança enquanto sujeito de 

direitos. Para tanto consideramos, a priori, o conteúdo da Constituição Federal (CF, 

1988), do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990), LDB/1996, das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a educação infantil (DCNEI, 2009), Parecer n
o
 20/09 

(CNE/CEB, 2009) e Resolução n
o
 05/09 (CNE/CEB, 2009).  

Em âmbito municipal analisamos o contexto de passagem do atendimento à 

criança da Assistência Social para a Educação para retomar nesse período o processo de 

instituição da ocupação de AAE na SME de Goiânia. Para esses estudos trabalhamos 

com regulamentações diversas da educação infantil do Município de Goiânia e também 

com documentos e dados que levantamos na SME. Procuramos nesses documentos 

informações que ajudassem na compreensão do processo histórico do trabalho das AAE 

e de como essas trabalhadoras vêm integrando o quadro de funcionários da SME. No 

Regimento dos CMEIs, na especificidade que trata das funções dos profissionais, 

buscamos referências a aspectos que regulamentam as questões administrativas – como, 

por exemplo, a jornada de trabalho, os benefícios de carreira, a remuneração e etc. – do 

cargo de AAE. Conhecer a história da implantação da educação infantil no município e 

o que se passou em termos do exercício do trabalho institucional nessa etapa da 

educação básica na SME demanda conhecer também os atores envolvidos nessa 

história. Isso porque esses são elementos fundamentais para a compreensão tanto da 

constituição como do desenvolvimento do trabalho das AAE. 

Realizamos então a proposição de entrevistas. Na pesquisa qualitativa a 

entrevista caracteriza-se como um instrumento básico de coleta de dados e é fonte de 

informações. Para Lüdke e André (1986, p.34) ―a grande vantagem da entrevista sobre 
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outras técnicas é que ela permite a captação imediata e corrente da informação desejada, 

praticamente com qualquer tipo de informantes sobre os mais variados assuntos‖. De 

acordo com essa premissa usamos as entrevistas com a intenção de reconhecer o 

contexto histórico da criação da ocupação de AAE em Goiânia. Buscou-se nessa tarefa 

identificar os atores participantes e por meio dos diálogos que estabelecemos nas 

entrevistas, inteirar-nos das circunstâncias e dos fundamentos da necessidade de se criar 

a ocupação de AAE para atuarem em parceria com as professoras no trabalho docente 

na educação infantil. De início entrevistamos Nancy Nonato de Lima Alves que 

assumiu a chefia da DEI logo após a criação dessa Divisão dentro do departamento 

pedagógico da SME, no período de 1998 a 2000. Por meio desse diálogo levantamos 

dados acerca do contexto da educação infantil no município e também identificamos 

outras profissionais que tiveram papel relevante na criação e na efetivação da ocupação 

de AAE no Município de Goiânia. Após esse levantamento realizamos as demais 

entrevistas. Ouvimos Eulâmpia Neves Ferreira que ocupou a chefia da DEI após Nancy, 

de 2001 a 2004 e em seguida, falamos com Cynthia Regina Cunha Rocha que foi chefe 

dessa Divisão de 2005 a 2009. Entrevistamos também Walderês Nunes Loureiro que foi 

a Secretária Municipal de Educação de Goiânia, nos anos de 2001 a 2004, período em 

que ocorreram as primeiras ações para a regulamentação do cargo de AAE, através da 

Lei Municipal nº 8175/2003 que cria o cargo de AAE no quadro geral de funcionários 

da prefeitura de Goiânia. 

Os pressupostos teóricos, os diálogos com as profissionais nas entrevistas 

foram imprescindíveis para a articulação entre os resultados das análises de todo 

material coletado visando responder aos questionamentos propostos nessa investigação. 

O texto dessa dissertação está organizado em três capítulos. O Capítulo I trata 

do trabalho docente na educação infantil, analisando as origens das instituições de 

educação infantil em sua ligação com a assistência e com a educação e propõe uma 

reflexão acerca da dicotomia construída historicamente entre o cuidar e o educar. Insere 

também nessa reflexão o papel do trabalho feminino nessa etapa da educação básica. 

O Capítulo II faz uma incursão ao conteúdo da legislação nacional, na 

perspectiva da apreensão da constituição dos direitos da criança à educação infantil. Em 

âmbito municipal recupera-se, nesse capítulo, a trajetória da educação infantil e do 

trabalho docente para essa etapa da educação na Rede Municipal de Educação de 

Goiânia. Resgata-se nesse percurso o processo de municipalização e de passagem do 

atendimento à criança da assistência para a educação buscando nessa transição 
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acompanhar nos documentos e regimentos o surgimento da função de agente educativo 

(AE) e seus desdobramentos até constituir-se enquanto o cargo de AAE na SME de 

Goiânia. 

O Capítulo III retoma as análises do contexto político e social do período em 

que foram instituídas as AAE na visão dos principais atores da criação da ocupação de 

AAE na educação infantil no município de Goiânia.  

Desejamos que essa pesquisa possa contribuir para maior conhecimento do 

trabalho que é realizado pelas AAEs na educação infantil do município de Goiânia e que 

essa compreensão também favoreça ao processo de consolidação dessa etapa da 

educação básica dentro do sistema educacional brasileiro.  
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CAPÍTULO I 

O TRABALHO DOCENTE NO ATENDIMENTO INSTITUCIONAL NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Este capítulo aborda o trabalho realizado no atendimento institucional à criança 

pequena.  Trata dessa temática revelando inicialmente a dupla origem das instituições 

de educação infantil: a assistência e a educação, que pautada em diferentes concepções 

de infância, criança e educação, delineou historicamente as formas que a educação de 

crianças de zero até cinco anos de idade assume enquanto prática institucionalizada. Em 

seguida há uma discussão acerca da unidade entre o cuidado e a educação como 

aspectos da especificidade da educação infantil. Ao final do capítulo há uma reflexão 

acerca do trabalho docente na educação infantil do ponto de vista da divisão sexual do 

trabalho evidenciado pelo predomínio da presença de mulheres trabalhando na educação 

infantil.  

 

1.1 As origens da educação infantil e a dicotomia construída historicamente entre o 

cuidar e o educar 

 

O atendimento institucionalizado à criança na educação infantil, como uma 

prática social se constitui em uma síntese de múltiplos determinantes de ordem social, 

cultural, ideológica, econômica, política, dentre outras. Essas dimensões, que são 

direcionadas por diferentes concepções de infância, de criança e de educação, conferem, 

sobretudo, especificidades a esse atendimento educacional. Isso porque são as 

concepções assumidas pelas famílias, pelos professores, pela comunidade política, 

enfim, as concepções de infância, de criança, e de educação difundidas na sociedade, 

que fundamentam as tomadas de posição em relação às políticas institucionais e 

direcionam as propostas para a educação da infância.   

Na análise da construção que o significado da infância vai assumindo 

historicamente percebe-se que esse significado desenvolve-se enquanto prática 

educativa e transforma-se em movimentos contraditórios e permanentes, geralmente em 

função de determinantes sociais, culturais, políticos e econômicos. A esse respeito 

Kramer (2011, p.16) diz que ―o sentimento e a valorização atribuídos à infância nem 

sempre existiram da forma como hoje são conhecidos e difundidos, tendo sido 
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determinados a partir de modificações econômicas e políticas da estrutura social‖. 

Interpretando os clássicos estudos de Ariès, a autora (Idem) esclarece que sentimento de 

infância significa a compreensão da ―particularidade infantil‖, ou seja, aquilo que 

distingue essencialmente a criança do adulto. Essa análise exprime o caráter histórico e 

social da construção dos sentimentos referentes à infância mostrando que a criança 

sempre existiu, mas que não houve sempre uma compreensão universal de infância, 

porque as formas de relações que se estabelecem entre criança/criança, adulto/criança, a 

percepção que se tem da infância, a importância que a criança assume para a sociedade, 

as variadas formas de tratá-la, se transformam ao longo do tempo. 

Assim, inserida nesse movimento de significação da infância a educação da 

criança pequena, vai sendo assumida por diferentes grupos e instituições. Vê-se, no 

estudo da história da educação e da infância que, em primeira instância, essa educação 

está sob a responsabilidade da família, na figura da mãe ou de outras mulheres, 

consideradas, tradicionalmente como a melhor opção para realizar o atendimento às 

necessidades da criança. Os dizeres de Oliveira (2010a, p.18), confirmam essa posição, 

 

[..] dentro de uma visão tradicional o ambiente privilegiado para a 

educação da criança pequena seria a família, que asseguraria a 

satisfação de suas necessidades de sobrevivência física, lhe daria um 

suporte emocional e o sentido de pertencer a um pequeno grupo social 

e lhe conferiria uma identidade básica. 

 

Entretanto, no contexto da construção desse ambiente familiar como espaço 

privilegiado, é preciso considerar as transformações ocorridas na sociedade que, por 

consequência, o mudam também. Ou seja, as condições das relações sociais interferem 

nas práticas educativas e, em uma relação dialética, essas práticas mudam a forma de 

organização familiar transformando também as convicções acerca da educação.  Sendo 

assim, em meio às contínuas reorganizações da sociedade capitalista, surge a 

necessidade de se criar alternativas para possibilitar atividades de cuidado e educação da 

criança em instituições sociais específicas. Essas instituições, de acordo com Schultz 

(2002), se constituem na Europa, já no século XVIII, ―como imperativo da Revolução 

Industrial, com finalidades assistenciais, tais como atender órfãos, famílias pobres, 

filhos de operários, crianças abandonadas‖ (p. 39).  Os estudos de Kuhlmann Jr. e 

Fernandes, (2004) complementam essa análise e mostram que ao longo dos séculos XIX 

e XX, ocorreram grandes mudanças na relação da sociedade com a infância, 

multiplicando-se nesse período o número de políticas públicas e de propostas de ações 
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dirigidas à criança, na saúde, na educação, no mercado, etc. Nesse contexto, em um 

processo de interação e de influências de temas e tempos da história dos homens, as 

instituições pré-escolares – creches, escolas maternais e jardins de infância – são 

criadas, como uma novidade e vão se difundindo internacionalmente a partir da segunda 

metade do século XIX, junto a um conjunto de medidas relacionadas à nova e moderna 

concepção assistencial, a assistência científica (KUHLMANN JR., 2011). ―A grande 

marca dessas instituições, então, foi sua postulação como novidade, como propostas 

modernas, científicas – palavras utilizadas fartamente nessa época de exaltação do 

progresso e da indústria‖ (Idem, p. 78). É, então, em meio a esse movimento que as 

instituições coletivas se estabelecem e apresentam um perfil assistencial, estando 

fundamentadas na ideia de suprir carências da família cujo trabalho envolve aspectos de 

higiene, saúde e alimentação dos trabalhadores.  

Em nosso país, assim como ocorreu internacionalmente, as origens das 

instituições pré-escolares, também estão no campo da assistência social
8
 e se constituem 

basicamente como resultado da articulação em torno das influências jurídico-policial, 

médico-higienista e religiosa (KUHLMANN JR. 2011). São organizações com 

propostas de ações de cunho emergencial que visavam atender às populações 

socialmente desfavorecidas. O objetivo era diminuir os números da mortalidade infantil, 

oferecer o amparo à pobreza e ao abandono e com caráter moralizador impor condutas e 

controlar o comportamento das crianças (Idem). Pode-se citar como exemplo dessas 

instituições no campo da assistência no Brasil, até o ano de 1874, a Casa dos Expostos 

para os abandonados das primeiras idades e a Escola de Aprendizes de Marinheiros que 

atendiam os abandonados maiores de doze anos (KRAMER, 2011). Outra questão 

relevante da história das instituições que realizam o atendimento às crianças de zero a 

seis anos de idade, trata-se do vínculo que se estabelece entre a origem dessas 

                                            
8
Importa destacar que no contexto do período analisado o conceito de assistência social ainda não se 

estabelece enquanto um direito visto que, ―A construção do direito à Assistência Social é recente na 

história do Brasil. As questões sociais estiveram ausentes das formulações de políticas no país até a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, que inaugurou uma nova concepção para a Assistência 

Social através da propositura de um padrão de proteção social afirmativo de direitos na superação do 

histórico de práticas laicas, caritativas e clientelistas. Ao incluí-la no tripé da Seguridade Social junto à 

Saúde e Previdência Social, a Carta Magna legitimou a Assistência Social no campo dos direitos, da 

universalização do acesso e da responsabilidade estatal. (MEDEIROS; RENNÓ, 2011, p. 03) 
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instituições e o mundo do trabalho, a história da mulher, da mãe trabalhadora em que 

creche torna-se sinônimo de conquistas de reivindicações de movimentos sociais.  

A pedagogia que fundamenta as ações realizadas nessas instituições coletivas 

para os pobres é marcada pela arrogância que primeiro humilha e depois oferece o 

atendimento como dádiva (KUHLMANN JR., 2011). Essa é uma perspectiva de 

educação, que de acordo com o autor, ―parte de uma concepção preconceituosa da 

pobreza e que, por meio de um atendimento de baixa qualidade, pretende preparar os 

atendidos para permanecer no lugar social a que estariam destinados‖ (Idem, p. 166). 

Marcadas pela instabilidade de oferta, pelos escassos investimentos e por um 

atendimento paliativo, esse modelo de instituição contou com grande expansão 

juntamente ao processo de consolidação do modo de produção capitalista. Isso porque 

em meio ao crescimento da urbanização, da organização do trabalho industrial essas são 

instituições que visam atender às demandas do mercado de trabalho (que direcionam as 

questões sociais) e assim se distanciam da real necessidade da criança a uma educação 

de qualidade, que favoreça seu desenvolvimento global sem qualquer discriminação. 

Paralelamente a essa vertente assistencial, ocorre um conjunto de ações que 

atribuem à educação infantil a função de escolarização da criança preparando-a para os 

estudos posteriores. Sob esse prisma o atendimento passa a ser visto como o oposto de 

assistência e tem a função de oferecer respostas e soluções para problemas e defasagens 

escolares, servindo de período preparatório para a alfabetização e escolaridade. Nessas 

análises é importante pontuar também o caráter compensatório das ações para a criança. 

Segundo Kramer (2010) a educação compensatória é proposta como solução para os 

problemas tanto educacionais como sociais que a sociedade brasileira enfrenta e tem 

como fundamento teórico a abordagem da privação cultural. 

Diante dessa duplicidade entre o caráter assistencial/educacional da educação 

infantil, Kuhlmann Jr. (2011) chama atenção para a constatação de que muitos estudos 

responsabilizaram a história assistencialista pelos problemas vivenciados pela educação 

infantil atualmente. Consequentemente, essa interpretação, de acordo com o autor, 

acabou por estabelecer uma oposição irreconciliável entre a assistência e a educação ao 

anunciar a educação como o novo necessário, o lado do bem e aquele que traz a 

resolução para o problema do fracasso da educação formal, em contraponto à 

assistência, considerada sob esse ponto de vista, a grande vilã do atendimento nas 

instituições de educação infantil por não ter um caráter educacional. Ao mostrar a 

importância de estudos mais cautelosos em relação a essa temática, o autor afirma que, 
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[...] a educação, afinal não é tão inocente assim e nem é redentora da 

triste realidade. E a assistência não é a grande vilã. Não são as 

instituições que não tem o caráter educacional e sim os órgãos 

públicos da educação, os cursos de pedagogia e as pesquisas 

educacionais que não se ocuparam delas por um longo período 

(KUHLMANN JR., p. 183). 

 

Os argumentos do autor defendem que não é por ter uma história 

assistencialista que se constituem os problemas enfrentados pela educação infantil, mas 

sim por essa ser ―a história do predomínio da concepção educacional assistencialista, 

preconceituosa em relação à pobreza, descomprometida quanto à qualidade do 

atendimento‖ (Idem, p. 184). São estudos que revelam que ―o movimento dialético da 

história não é a simples oposição entre passado e presente, entre assistência e educação‖ 

(Ibid.) e invalidam a ideia generalizada no pensamento pedagógico brasileiro de que as 

instituições precisariam deixar de serem assistenciais para se tornarem educacionais.  

Essas discussões apontam para a assertiva de que a melhoria da qualidade do 

atendimento em creches e pré-escolas liga-se diretamente à necessidade de 

investimentos específicos, que potencializem a realização de ações que favoreçam o 

desenvolvimento integral da criança. Cerisara (2002) também apresenta a dualidade da 

caracterização do atendimento em creches e pré-escolas durante as últimas décadas: 

―por um lado, havia as instituições que realizavam um trabalho denominado 

‗assistencialista‘ e por outro, as que realizavam um trabalho denominado ‗educativo‘‖ 

(Idem, p. 10). Nesses moldes, o trabalho assistencialista é pautado em ações 

consideradas de caráter ‗não educativo‘, porque trazem para as creches e pré-escolas as 

práticas sociais do modelo familiar e/ou hospitalar. Já a perspectiva educativa possui 

como referência de trabalho as práticas das escolas de ensino fundamental. A autora 

esclarece que é um equívoco dizer que há dicotomia entre o educar e o assistir diante 

dessas duas perspectivas de trabalho pré-escolar e afirma que é falsa tal divisão: 

 

Após um longo período foi possível a partir de diversas pesquisas e 

estudos reavaliar esse quadro e constatar que tal dicotomia era falsa, 

porque gostando ou não, aceitando ou não, todas as instituições 

tinham um caráter educativo: as primeiras, com uma proposta de 

educação assistencial voltada para a educação das crianças pobres, e 

as outras, com uma proposta de educação escolarizante voltada para as 

crianças menos pobres. [...] Nessa dicotomização, as atividades 

ligadas ao corpo, à higiene, alimentação, sono das crianças eram 

desvalorizadas e diferenciadas das atividades consideradas 
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pedagógicas, estas sim entendidas como sérias e merecedoras de 

atenção e valor (CERISARA, 2002, p. 11).    

 

As análises expostas possibilitam inferir que essas concepções que conduziram 

a educação infantil seguem se reproduzindo continuamente sendo recorrentes no 

trabalho com a criança a serviço da submissão, da dominação e do controle social, 

destinadas, em longo prazo, à formação de ―adultos obedientes‖ com a imposição de 

comportamentos as classes populares. 

Outra questão que emerge das análises históricas da educação infantil refere-se 

à cisão entre as ações de cuidar e educar que ocorre no trabalho institucionalizado com a 

criança. Contudo, uma análise mais consequente da dicotomia construída em relação à 

educação e o cuidado demanda inicialmente buscar a definição do conceito de cuidado e 

a compreensão do caráter indissociável entre o educar e cuidar como uma especificidade 

da educação infantil.  

De acordo com Haddad (2007) muitos profissionais da área da educação 

infantil consideram a dicotomia cuidado/educação uma característica intrínseca à 

origem das instituições de educação infantil e apregoam a unificação dos serviços no 

setor educacional como o aspecto necessário para a superação desse paralelismo. 

Entretanto os estudos da autora se contrapõem a essas ideias e defendem que a adoção 

de abordagens mais ou menos integradas de cuidado e educação infantil é um fenômeno 

cíclico que engloba dois fenômenos articulados: a dupla origem das instituições de 

educação infantil o setor social e o setor educacional e a atuação conjunta de fatores 

econômicos, sociais, políticos e culturais ―que modelam e regulam as crenças e atitudes 

relativas à responsabilidade pelo cuidado, socialização e educação da criança pequena 

em cada momento histórico‖ (Idem, p. 120).  

Torna-se premente o entendimento que em toda ação desenvolvida junto à 

criança na instituição de educação infantil estão sendo compartilhados a educação e o 

cuidado enquanto processos complementares e indissociáveis. É evidente que a criança 

de zero a cinco anos de idade precisa de atenção, de cuidados primários com a higiene 

do corpo, com a alimentação, proteção, sem os quais dificilmente conseguiria 

sobreviver.  Simultaneamente a criança entra em contato com as pessoas, com os 

instrumentos, e com as mais diferentes expressões culturais da sociedade e nessa relação 

ela se insere no mundo em que vive em intenso processo de aprendizagem. É o que 

assevera Arce (2009, p. 165) ao apresentar aspectos do desenvolvimento da criança no 

primeiro ano de vida refletindo que ―os adultos que cuidam deste bebê e o educam são 
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parteiros da sua vida social, iniciam o seu processo de inserção no que chamamos de 

humanidade, síntese de nossos milhões de anos de existência sobre a terra.‖. 

Ademais é preciso que haja compreensão das ações de cuidado enquanto 

aspectos que fazem parte do trabalho na educação infantil contribuem para o bem-estar 

da criança e são atitudes que permeiam o trabalho docente, independente do segmento e 

da idade. As dimensões do cuidado estão para além de práticas de higienização, 

alimentação e proteção e, como especificidade do trabalho docente na educação de 

crianças pequenas, é culturalmente e socialmente construído, repleto de significados e 

de simbolismos. Nesse sentido de acordo com Guimarães, (2011, p.40) ―pode-se 

entender que cuidar não envolve só uma habilidade técnica, mas atenção, reflexão, 

contato e levando-se em conta o componente emocional, cuidar envolve carinho, 

atenção ao outro.‖ É preciso considerar, entretanto que mesmo diante de sua 

importância para a educação infantil, ―o cuidado não tem sido objeto de estudos, o que 

se reflete na imprecisão conceitual que tem marcado a utilização do termo‖ 

(MONTENEGRO, 2005, p. 96).  Mostrando a amplitude desse conceito a autora busca 

estudos que relacionam o cuidar à moralidade e a valores humanos como a 

generosidade, por exemplo. Nessa análise, Montenegro (Idem) esclarece aspectos que 

indicam a necessidade da educação moral para a formação para o trabalho relacionado 

ao cuidado de crianças ponderando que,  

 

se o cuidado é um processo que inclui componentes morais, 

cognitivos e emocionais, derivados de um contexto cultural, a 

formação das educadoras, principalmente no que se refere ao exercício 

da função de cuidar de crianças pequenas, envolve não só as 

comumente referidas áreas de conhecimento, mas também, a educação 

moral (Idem, ib.). 

 

A apreensão do caráter indissociável entre o educar e cuidar na educação 

infantil é necessário inclusive para a superação da concepção de escolarização da 

criança na perspectiva de antecipação da educação formal em que o conhecimento é 

pensado de forma fragmentada e o trabalho pedagógico é realizado mecanicamente. 

Ademais compreender as especificidades da educação infantil é fundamental para 

direcionar um atendimento que possibilite a ruptura com concepções polarizadas e 

discriminadoras visando a articulação entre áreas diversas que juntas favoreçam um 

trabalho que contribua para o desenvolvimento integral da criança. Nesse sentido, 

Gomes (2004, p. 53) acrescenta que, 
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Ações integradas entre as áreas de assistência social, saúde e educação 

e a interação dos serviços seriam bem-vindos se abrigassem uma 

concepção global da criança, como ser social, cultural e possuidor de 

direitos e, sobretudo, se na relação adulto-criança prevalecesse atitude 

de confiança. 
 

Essa é uma perspectiva que revela o quão significativo é o questionamento de 

Kuhlmann Jr. (2011, p. 187): ―Ora, quem é que poderia afirmar, se refletisse 

ponderadamente, que na creche as crianças não precisam de cuidados e assistência?‖. É 

perceptível que as atividades que caracterizam a educação infantil são definidas pelas 

especificidades das crianças, por suas necessidades de serem cuidadas, de receber 

atenção afetiva e estímulo intelectual que são fundamentais a todos os seres humanos 

em desenvolvimento. A definição dos fins da educação infantil é compreendida no 

reconhecimento dos direitos da criança. É o que mostra Kramer (1999, p.01) ao afirmar 

que,  

 

Creches e pré-escolas são modalidades de educação infantil. O 

trabalho realizado no seu interior tem caráter educativo e visa garantir 

assistência, alimentação, saúde e segurança com condições materiais e 

humanas que tragam benefícios sociais e culturais para as crianças. 

 

Compreender as especificidades do trabalho com as crianças de até cinco anos 

de idade, conhecer as concepções de infância, de criança e de educação que sustentam o 

atendimento na educação infantil é fundamental para a superação dos limites do 

trabalho com a infância. É urgente a mudança de paradigmas que trouxeram como 

consequência ações que discriminam e oprimem as crianças e suas famílias e para que 

possa se concretizar um atendimento que favoreça o desenvolvimento da criança em 

seus aspetos biológicos, psicológicos e sociais.  

As análises das especificidades do trabalho que é realizado no atendimento à 

criança são pressupostos para a compreensão dessa etapa da educação. Nesse sentido 

torna-se imperativo tratar do trabalho profissional para a atuação com essa etapa da 

educação para entendimento de sua amplitude e é o que passaremos a discutir na 

próxima seção. 
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1.2. Trabalho docente na educação infantil: a desigualdade de gênero no processo 

de constituição do magistério enquanto um trabalho feminino 

 

Tratar do trabalho docente na Educação Infantil nos remete a análise de duas 

questões que se entrelaçam na história e se evidenciam na realidade desse trabalho: a 

desigualdade das relações de gênero no processo da crescente participação feminina 

como força de trabalho na sociedade capitalista e o processo de feminização do 

magistério. Isso porque se destaca a enorme presença de mulheres no exercício do 

magistério nos anos iniciais da Educação Básica, sendo que na Educação Infantil e nos 

primeiros anos do Ensino Fundamental esse é um trabalho exercido quase que 

exclusivamente por mulheres
9
.  

Buscando conhecer os elementos formadores das classes trabalhadoras, em 

suas origens históricas, localiza-se no século XIX a inserção da mulher definitivamente 

no mundo do trabalho assalariado, constituindo uma classe trabalhadora feminina. Os 

embates de valores desse trabalho vão sucessivamente se revelando, porque em sua 

constituição identifica-se a oposição, a segregação e a divisão desigual entre o trabalho 

que é realizado pelo homem e pela mulher. São questões de desvalorização do trabalho 

feminino que se perpetuaram e chegaram à contemporaneidade evidenciando a 

consolidação histórica de desigualdades. Nesse percurso as mulheres seguem 

enfrentando, muito mais que os homens, vários obstáculos de realização profissional, 

encontram barreiras para alcançarem promoções, vivenciam a sensação de instabilidade 

no emprego, consequente (também) do crescente aumento do desemprego - que para as 

mulheres é ainda maior - além do que, pesquisas confirmam que as mulheres percebem 

menores salários
10

, mesmo realizando as mesmas atividades e com o mesmo grau de 

                                            
9
 A exemplo dessa afirmativa tem-se os recentes dados da pesquisa nacional ―Trabalho docente na 

educação básica no Brasil‖, que revelam que 82% dos docentes entrevistados eram mulheres. Entretanto, 

ao trazer a análise para os dados do trabalho docente na educação infantil no estado de Goiás, a proporção 

de mulheres nesse trabalho chega a 99,9%. (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, 2010.) 

10
 ―O rendimento de trabalho das mulheres, estimado em R$ 1.097,93, continua sendo inferior ao dos 

homens (R$ 1.518,31). Em 2009, comparando a média anual dos rendimentos dos homens e das 

mulheres, verificou-se que, em média, as mulheres ganham em torno de 72,3% do rendimento recebido 

pelos homens. Em 2003, esse percentual era 70,8%. Considerando um grupo mais homogêneo, com a 

mesma escolaridade e do mesmo grupamento de atividade, a diferença entre os rendimentos persiste. 

Tanto para as pessoas que possuíam 11 anos ou mais de estudo quanto para as que tinham curso superior 

completo, os rendimentos da população masculina eram superiores aos da feminina.‖ (BRASIL, IBGE, 

2010). 
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escolarização dos homens. Essas situações de desigualdade são confirmadas em 

pesquisas brasileiras
11

 sobre o trabalho feminino. 

Essas análises mostram a intensificação de múltiplos aspectos da desigualdade 

entre mulheres e homens que se evidenciam na realidade profissional. Nota-se que na 

busca de uma colocação no ―mundo do trabalho assalariado‖ as mulheres se submetem 

a degradantes formas de trabalho, assumem funções desvalorizadas e consequentemente 

mal remuneradas como as atividades relacionadas particularmente aos serviços 

domésticos e às atividades de ―cuidado‖, por exemplo. Percebe-se também a 

manutenção das relações patriarcais na família. Em sua grande maioria as mulheres 

exercem as ocupações profissionais paralelamente ao trabalho doméstico. As jornadas 

de meio-período – elemento utilizado inclusive para justificar seus menores salários - e 

barreiras, principalmente as de ordem social e cultural, são anteparos da redistribuição 

das tarefas de cuidado com a casa e com a família, que contribuem para que as 

mulheres, paralelamente ao exercício profissional, continuem realizando o invisível e 

gratuito trabalho doméstico, em uma rotina que, muitas vezes, chega aos limites da 

exaustão. As bases que sustentam essa desigualdade estão na complexa hierarquia social 

que em sua compleição conserva uma conflituosa relação de poder entre homens e 

mulheres. É a divisão do trabalho que sublinha essa hierarquização e esse aspecto pode 

ser compreendido nas afirmações de Apple (1995, p. 54) ao explicar que o trabalho 

remunerado feminino, 

 

É constituído em torno não de um, mas de dois tipos de divisão. 

Primeiro, o trabalho de mulheres está relacionado a uma divisão 

vertical do trabalho, em que as mulheres como um grupo estão em 

desvantagem face aos homens, no que toca às condições sob as quais 

trabalham. Segundo, sua atividade está envolvida na divisão 

horizontal do trabalho, em que as mulheres se concentram em tipos 

específicos de trabalho.  

 

De acordo com o autor (Idem) a conexão entre essas duas divisões revela que 

as mulheres estão super-representadas em posições menos qualificadas, de menor status 

e de mais baixa remuneração em contraponto ao trabalho realizado pelo homem, que é 

super-representado em ocupações de gerência e de alta qualificação. O trabalho 

desenvolvido pelas mulheres expressa a dinâmica de classes e de condições de trabalho 

                                            
11

 Cf.: BRASIL, IBGE, 2008.  
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e tem historicamente se prestado muito mais ao controle e a precarização do que as 

ocupações exercidas pelos homens.  

É correto afirmar que as atividades desenvolvidas pelas pessoas em seu 

trabalho, se transformam e que o fenômeno de controle sobre o trabalho é um aspecto 

abrangente que atinge praticamente todas as áreas. Entretanto, mesmo ocorrendo por 

questões econômicas, culturais e históricas, observa-se que no processo de expansão de 

ocupações com menos autonomia, o trabalho exercido pelas mulheres tem sido mais 

submetido ao controle e a racionalização do que o masculino. Paralelamente, ainda de 

acordo com Apple (1995, p 55) ―à medida que empregos – autônomos ou não – são 

preenchidos por mulheres, há mais tentativas de controlar extremamente tanto o 

conteúdo como os processos desses empregos‖. O autor (Idem) diz também que há 

estreita relação entre a gradativa ocupação de certas profissões pelas mulheres e a 

consequente transformação desse trabalho, e esse passa a ter mais baixa remuneração, a 

ser mais controlado e com menor qualificação. 

É visível nessa análise que as oposições de gênero estão articuladas às formas 

desiguais, tanto da divisão social quanto da divisão sexual do trabalho. Essa oposição é 

grandemente justificada em diferenças naturais entre os seres, baseadas em explicações 

de ordem biológica, agregada a valores culturais. Essas concepções que ―naturalizam‖ 

constructos sociais disseminam a desvalorização do trabalho feminino.  

Retomando o enfoque de Hirata e Kergoat (2007) na definição de divisão 

sexual do trabalho, é importante salientar a constatação de que as posições com maior 

valor adicionado como as funções políticas, religiosas e militares, por exemplo, são 

apropriadas pelos homens
12

. Observa-se nesses argumentos a arbitrária supervalorização 

do trabalho que é realizado pelo homem – já denunciado por Apple – em um contínuo 

de subordinação de gênero que se perpetua e é usado para justificar a submissão da 

mulher ao ideário masculino.  É necessário perceber, como nos indica Hirata e Kergoat 

(idem), que essa legitimação do destino natural da espécie, consequentemente, ―rebaixa 

o gênero ao sexo biológico, reduz as práticas sociais à ‗papeis sociais‘ sexuados‖ (p. 

599). 

                                            
12

 ―Analisando a participação das mulheres ocupadas nos sete grupamentos de atividade apontados pela 

PME, observou-se que nos grupamentos que incluem a indústria, construção, comércio, serviços 

prestados a empresas e outros serviços, elas eram minoria. A participação delas era maior nos 

grupamentos que incluíam a administração pública e nos serviços domésticos, neste último elas eram 

quase maioria absoluta.‖ (BRASIL, IBGE, 2010, p. 03) 
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Cabe aqui esclarecer a distinção entre gênero e sexo utilizando as 

argumentações do campo dos estudos feministas analisados por Pierucci (1999). Ao 

discutir ―diferença feminina: diferença de gênero” o autor (Idem) traz reflexões que 

mostram que sexo é o dado biológico e gênero uma construção sociocultural, ou seja, 

―sexo‖ é a base biológica sobre a qual se constitui histórica e culturalmente o ―gênero‖. 

Estas afirmações ficam mais claras nas palavras de Louro (2000, p. 6), quando explica 

que todas as identidades – de gênero ou de classe – são uma construção cultural: 

 
A inscrição dos gêneros — feminino ou masculino — nos corpos é 

feita, sempre, no contexto de uma determinada cultura e, portanto, 

com as marcas dessa cultura. As possibilidades da sexualidade — das 

formas de expressar os desejos e prazeres — também são sempre 

socialmente estabelecidas e codificadas. As identidades de gênero e 

sexuais são, portanto, compostas e definidas por relações sociais, elas 

são moldadas pelas redes de poder de uma sociedade.  

 

Essa discussão é importante para apontar a necessidade de superação de 

determinismos de qualquer natureza, inclusive da condição biológica, para compreender 

os aspectos políticos da constituição das identidades, não só de homem e de mulher, 

mas também as identidades de nacionalidade, de classe, etc. 

Entender essa historicidade é fundamental para a percepção das desigualdades 

existentes na divisão social e sexual do trabalho como reflexo das tensões presentes nas 

relações de poder e de exclusão consolidadas pela organização da sociedade em que 

grupos dominantes impõem-se sobre dominados. Imersa nessa disputa de poder ocorrem 

inúmeras divisões nas relações sociais de trabalho caracterizando profissões 

consideradas tipicamente femininas. Dentre essas profissões está o trabalho docente que 

passou por um intenso processo histórico de feminização, consolidando-se na docência 

na educação infantil sendo que nessa etapa da educação básica esse trabalho já se 

constitui como um trabalho essencialmente feminino. 

Adentrar nessa discussão para tentar compreender especificamente a 

feminização do trabalho docente implica desvelar o contexto sociocultural desse 

trabalho. Nesse percurso há que se perceber historicamente os sujeitos individuais e 

coletivos inseridos no processo de constituição do trabalho com o ensino considerando-

se as situações de oposições de classe, culturais e de gênero. Portanto é diante das 

mudanças que ocorreram no desenvolvimento social, econômico e cultural e que 

trouxeram imposições para as formas de organização da educação e da escola, que faz 

sentido a análise da mulher como presença majoritária na função do magistério.  
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A partir do século XIX, ocorre grande desenvolvimento na produção do 

conhecimento científico. Há, sobretudo, um novo delineamento na forma de se pensar 

tanto a educação da criança, como a função e o modo de organização da escola. 

Seguindo as transformações que estão ocorrendo no contexto social da época em meio 

ao desenvolvimento industrial e à consolidação do modo de produção capitalista, há 

grande expansão das escolas na maioria dos países influenciada pelo ideário liberal, que 

defendia uma educação laica, pública e para todos. Consequentemente, segundo 

Lourenço Filho (1978), a clientela da escola se diversifica em relação à procedência, a 

saúde, tendências e aspirações. Todo esse avanço no quantitativo de escolas e a 

ampliação de sua clientela trouxeram para a educação uma demanda que a igreja – 

instituição responsável pela escolarização na época – já não conseguia atender.   

Ao ser descolado da igreja o trabalho de ensinar passa a buscar um crivo de 

cientificidade de cunho técnico-profissional. Nesse contexto, de acordo com Hypólito 

(1997), a igreja, amedrontada pela expansão do liberalismo, se articulava, incentivando 

a atividade docente como vocação e sacerdócio, em oposição ao profissionalismo do 

professorado. Entretanto, há nesse conjunto de mudanças uma grande contradição de 

interesses: a profissionalização do trabalho do professor era incentivada pelo Estado, 

que se pretendia laico e liberal, mas que ao mesmo tempo continuava a se submeter aos 

aspectos socioculturais construídos sob a hegemonia religiosa visto que, ―as qualidades 

do trabalho docente que o Estado vai incentivar são aquelas que reforçavam o ideário 

religioso da vocação da docência‖ (Idem, p. 23). É interessante citar inclusive, a 

referência que Hypólito (idem) faz ao termo professor relacionando-o àquele que 

professa fé e fidelidade aos princípios religiosos, que se doa sacerdotalmente aos alunos 

com a promessa de recompensa na eternidade. Essa figura do professor, como aquele 

que se doava sacerdotalmente contra o avanço do liberalismo, foi de suma importância 

nesse período. Essas proposições revelam algumas das distorções sobre as quais ocorreu 

a profissionalização da classe de trabalhadores na educação.  

O caráter de missão vocacional e sacerdotal da educação, incentivado pela 

Igreja e Estado, cerca o trabalho docente com um invólucro pouco profissional e com 

elementos desvalorizadores que faz com que esse trabalho se afine com as profissões 

que as mulheres vão assumindo historicamente. Hypólito (1997, p. 37) confirma essa 

aproximação: 
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O ideário da vocação, o ideário do ato de ensinar, entendido como 

sacerdócio, como missão, que considera o professor como aquele que 

professa, é algo anterior à feminização do magistério. Mas o 

magistério como profissão feminina é uma síntese mais acabada de 

todas essas relações, pois se constitui numa combinação entre 

vocação/ensino/maternidade/funções domésticas. 

 

Essa passagem mostra como as especificidades do trabalho docente, por sua 

proximidade com as atividades realizadas pela mulher em ambiente doméstico, 

concorreram para a sua gradativa desvalorização e precarização. Apple (1996, p. 56) 

exemplifica essa realidade inserindo outros elementos da desigual divisão sexual do 

trabalho:  

 

Às vezes as próprias tarefas associadas a uma ocupação reforçam a 

segregação sexual. Como a atividade docente, por exemplo, tem 

componentes de cuidar de crianças e servir, isso ajuda a reconstruir 

sua definição como trabalho de mulher. E como ―nós‖ associamos 

cuidar de crianças e servir com menor qualificação e menor valor que 

outros trabalhos, nós revivemos assim as hierarquias patriarcais e as 

divisões horizontal e vertical do trabalho. Sob muitos aspectos, a 

própria percepção de uma atividade é frequentemente saturada de viés 

sexual. O trabalho da mulher é considerado, de alguma forma, inferior 

ou de menor status pelo simples fato de ser uma mulher quem o faz. 

(Grifos do autor) 

 

Há concomitantemente um processo de desvalorização e de feminização que se 

entrelaçam. Assim, faz sentido nesse estudo a incorporação da dinâmica de gênero 

indicada por Jenny Ozga e Martin Lawn (1991), 

 

Não apenas precisamos saber muito mais sobre os vínculos históricos 

entre feminização e proletarização, mas também examinar a 

construção baseada no gênero presente na própria tese. Tal como o 

profissionalismo, a proletarização é construída com base numa 

definição ―masculina‖ da qualificação. (p.14) 

 

Não é difícil concluir que o parâmetro de qualificação do trabalho que é 

legitimado socialmente segue o ―modelo profissional masculino‖.  Nesse 

emparelhamento as mulheres vêm continuamente sendo ―taxadas‖ de pouco 

profissionais e desqualificadas. Essas são concepções sexistas que mascaram a realidade 

à medida que desconsideram a multiplicidade de relações e as especificidades que as 

atividades de trabalho incorporam. Uma boa referência dessa afirmação é o trabalho 

com a educação infantil, porque o atendimento institucionalizado à criança traz em si 

uma estreita vinculação entre a casa e a escola e entre imagem social da professora e da 
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mãe. O contraponto proposto nas análises de Cerisara (s.d.) reafirma que tomar o 

modelo de trabalho assalariado da parcela masculina como universal é considerar que a 

única ou a melhor forma de ser profissional é atuar separando radicalmente o trabalho 

assalariado da vida pessoal, tornando o modelo de trabalho masculino inquestionável.  

Nessa análise é imprescindível o reconhecimento da composição cultural e histórica da 

feminização das profissões, especialmente da profissão docente, evidenciando as 

complexidades e imbricações entre as relações de gênero e a formação das classes de 

trabalhadores composta majoritariamente por mulheres.  

Destacando os principais pontos que a profissionalização do trabalho na 

educação da criança pequena tem efetivamente apresentado, Cerisara (Idem), elenca 

uma realidade que precisa ser problematizada e superada em muitos aspectos, na 

medida em que essa tem sido uma profissão que: 

 

- contém o que socialmente tem se convencionado chamar de práticas 

domésticas femininas, similares às práticas das mulheres em suas 

casas, sem que esteja claro que o que as diferencia é o caráter de 

intencionalidade pedagógica das instituições; 

- tem se constituído no feminino, orientada por modelos e papéis 

sexuais dicotomizados e diferenciados, portanto desiguais; 

- inclui/supõe funções de maternagem; 

- requer uma sólida formação teórica com fundamentos de filosofia, 

antropologia, história, psicologia e de pedagogia;  

- oscila entre o domínio doméstico da educação (casa-mãe) e o 

domínio público da educação formal (escola – professora) 

 

Percebe-se nas características do trabalho docente na educação infantil 

descritos acima a complexidade que envolve a dinâmica do trabalho profissional 

realizado com as crianças de até cinco anos de idade. A compreensão dos critérios desse 

trabalho é fundamental para a ruptura com modelos pré-concebidos, baseados em 

práticas pouco profissionais, pautadas em ações do cotidiano de cuidado e de educação 

da criança nos espaços privados das famílias.  

Assim é importante se reforçar a defesa da necessidade de profissionalização 

para a atuação nessa etapa da educação, ou seja, é fundamental o entendimento de que o 

trabalho docente com a criança pequena, não se caracteriza na vocação, ou no 

sacerdócio como já defendido anteriormente. A observação acurada da realidade revela 

a grande necessidade de formação e de estudos, que tragam profundos conhecimentos 

teórico-práticos acerca das especificidades da infância e de sua educação que possam 

fundamentar o trabalho profissional de atendimento institucionalizado à criança. Isso 
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porque são os objetivos traçados para a educação infantil é que determinam o perfil do 

profissional para esse trabalho. Segundo Campos (1994) se o objetivo é assegurar que as 

crianças passem o dia em um local seguro e limpo, o profissional ideal para esse 

trabalho deve se dispor a limpar e cuidar dessas crianças. Os estudos da autora (Idem) 

confirmam aspectos já relatados anteriormente retratando que geralmente quem realiza 

essas tarefas são mulheres, com pouca instrução e que recebem baixos salários. O perfil 

dessas profissionais aponta para baixa assiduidade e alta rotatividade no emprego e 

também mostra que essas mulheres geralmente demonstram dificuldades de 

acompanhamento dos treinamentos em serviço porque apresentam pouco domínio de 

leitura e escrita. Essas informações corroboram a inversão dos objetivos reais das 

instituições de educação infantil e a feminização do magistério, reforçada em seus 

aspectos negativos, que tem se reproduzido continuamente.  

Contudo, a ampliação do acesso da criança à educação infantil, pública, em 

instituições educacionais que exerçam intencionalmente práticas de educar e cuidar das 

crianças de forma indissociável representa a consolidação de direitos reivindicados por 

movimentos sociais. É uma proposta menos discriminadora e visa superar as 

concepções equivocadas que trataram a infância como homogênea e abstrata, sem 

considerá-la em suas especificidades. 

Percebe-se que é fundamental que se valorize as especificidades dessa 

profissão sem utilizar a ―ótica‖ de qualificação masculina. Trazer essa problemática 

para o debate implica entender as consequências contraditórias da feminização do 

magistério, sem buscar nas ações das profissionais a explicação desse processo, mas 

reconhecendo as contradições que as envolvem em seus aspectos negativos e positivos. 

Nesse sentido é importante mostrar, por exemplo, que a afetividade e as situações 

próximas das relações maternais são corriqueiras no trabalho com crianças de zero a 

cinco anos. Porém cabe enfatizar que é muito importante que se abra espaço também 

para que os homens vivenciem as situações relacionadas ao cuidado e a educação no 

trabalho com a criança pequena. Essa situação é imprescindível para que se constitua 

uma relação menos dicotomizada na docência e para que se possibilite a 

complementaridade entre o masculino e o feminino caminhando para a superação da 

discriminação de gênero. As palavras de Cerisara (s.d) fundamentam essa análise, 

dizendo que é indispensável, 
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romper com a visão estereotipada de que o trabalho com 

características do feminino é menos do que um trabalho assalariado 

que mantenha características tidas como masculinas, supõe apanhar 

uma contradição maior, que é de um lado perceber estas 

características em sua positividade e, alem disso, apontar a 

importância desta vivência mais social das crianças com homens e 

mulheres, sem negar o espaço para o homem enquanto constitutivo de 

uma totalidade, indo contra a tendência de manter a segregação e a 

dicotomização dos gêneros na divisão social do trabalho. 

 

Outra questão importante que se observa é que tradicionalmente nesse trabalho 

se entrelaçam a má formação do profissional, e a má remuneração. Na análise da 

história do trabalho docente nota-se que quanto menor a criança, menor o salário e 

maior a precariedade de formação e de trabalho do profissional que atua no atendimento 

a ela. Mesmo com avanços nos estudos do desenvolvimento e da aprendizagem da 

criança, ainda não ocorreu a consolidação de uma educação de qualidade, ou seja, que 

contemple todos os direitos que já foram definidos à criança. Na história da educação, a 

legislação, os projetos educacionais e até as Diretrizes que regulamentam as políticas 

públicas para a educação infantil funcionaram para as professoras, muito mais como 

manual de instruções do que como oportunidade de reflexão, de crítica ou de 

participação efetiva em seu processo de formação profissional (FIGUEIREDO; 

MICARELLO; BARBOSA, 2005). Essa é uma situação que desconsidera a 

subjetividade dos professores, a complexidade social e a diversidade cultural dos 

sujeitos envolvidos em seu cotidiano de trabalho e acaba reforçando a insuficiência de 

formação, como se para professora que trabalha com a criança pequena, mal formada e 

mal remunerada, fosse desnecessário pensar sua própria profissão. Em suas pesquisas, 

que trataram da autonomia profissional dos professores de educação infantil, Kramer 

(2005, p.157), confirmou que os professores não aparecem como sujeitos das práticas de 

formação uma vez que estas práticas são, 

 

Marcadas pela falta de continuidade e pelo caráter esporádico, parecem 

investir, prioritariamente, em cursos e encontros que têm por objetivo 

conduzir os professores à aquisição de técnicas e/ou habilidades que lhes 

permitam a implementação mais eficaz de modelos e propostas curriculares 

cuja concepção o professor não participa. 

 

Como consequência dessa formação fragmentada e por não participarem da 

construção e fundamentação das práticas que desenvolvem os professores tornam-se 

dependentes de normativas e até de modelos de como agir nas situações cotidianas. É 

evidente que a falta de investimentos financeiros específicos e de programas efetivos de 
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formação inicial e contínua de professoras para a primeira etapa da educação básica 

provoca a limitação do trabalho docente impedindo que ocorram as transformações 

necessárias que tragam melhorias para o atendimento na educação infantil. 

É nessa realidade que muitas professoras cumprem o seu trabalho com as 

crianças pequenas, em uma sucessão de repetições de ações que foram se consolidando 

historicamente sem proposta de reflexão em que acaba por seguir rotinas endurecidas, 

que não favorecem o seu crescimento profissional.  

Entretanto, os estudos e as lutas sociais por maior valorização da educação 

infantil provocam movimentos para melhoria na formação profissional que produzem 

condições para a democratização da educação da infância em uma relação recíproca. 

Sobre a formação de professores para a educação infantil a LDB/1996 trouxe relativos 

progressos ao exigir que esses sejam formados em Nível Superior, mesmo que seja 

admitida para essa etapa e para os anos iniciais do Ensino Fundamental a formação em 

Curso Normal de Nível Médio. Essa delegação representa um avanço para o trabalho 

docente, principalmente no que tange ao atendimento na creche, pois para o trabalho 

com esse grupo etário não havia antes sequer exigência de qualquer formação.  

Vale ressaltar, entretanto, que mesmo reconhecendo a importância da formação 

específica para a qualificação das práticas de educação, essa formação não pode ser 

considerada a redentora, a única via para a ação e transformação do trabalho e da 

profissionalização docente. É inocente pensar que basta a formação profissional para 

ocorrer imediatas mudanças na atuação dos professores e estes passariam 

instantaneamente a implementar propostas pedagógicas eficientes. É importante 

considerar o trabalho docente em meio às condições subjetivas, experiências e contextos 

que extrapolam o campo da formação. Contudo, mesmo reconhecendo os limites da 

formação é necessário considerá-la como oportunidade de reflexão, de confronto entre 

as bases teóricas e entre as práticas pedagógicas, o que pode proporcionar crescimento 

profissional e avanços para a educação de um modo geral. 

Entende-se que a formação profissional exige reconhecimento das 

especificidades dos sujeitos envolvidos e do processo de aprendizagem. Para a educação 

de crianças de zero a cinco anos de idade, entretanto, além da compreensão referente 

aos conhecimentos que o professor deseja ensinar, há um aspecto fundamental que é a 

necessidade de atividades de cuidado. Cabe aqui retomar que as atividades ligadas ao 

cotidiano e as necessidades de qualquer criança incluindo proteção, apoio, consolo, 

higiene do corpo, alimentação, enfim que as ações de cuidado estão integradas aos 
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objetivos educacionais e que para o profissional que atua na educação infantil, 

entendendo a criança em sua globalidade, a compreensão dessa relação é fundamental.  

Definir as bases curriculares da infância em uma perspectiva sócio-histórica e 

cultural, contemplando os aspectos sociais e políticos da educação, exige o 

conhecimento das especificidades da criança: seu contexto social, sua cultura, 

preferências, criatividade, necessidades, capacidades e potencialidades. Nesse contexto 

as instituições de educação infantil podem contribuir para uma educação para a 

transformação o que pode favorecer a construção de uma sociedade mais igualitária e 

democrática.  
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CAPÍTULO II 

A EDUCAÇÃO INFANTIL E O TRABALHO DOCENTE NA REDE 

MUNICIPAL DE GOIÂNIA 

 

Neste capítulo serão tratados alguns aspectos legais do atendimento à criança 

pequena. Inicialmente busca-se identificar as ações que foram implantadas em âmbito 

nacional. Em seguida faz-se uma análise das ações municipais para a educação infantil, 

no intuito de se conhecer a trajetória de desenvolvimento do trabalho institucional e da 

constituição do ordenamento legal para essa etapa da educação na SME de Goiânia. 

Retomam-se também os documentos dessa Secretaria para se compreender a 

organização do trabalho das AAE na educação infantil. Refletir sobre a história da 

educação infantil e do trabalho dessas Auxiliares possibilita entender os caminhos que 

foram seguidos para a educação e proteção da criança ao longo de sua história e 

compreender os aspectos que a educação infantil assume na contemporaneidade.  

 

2.1. Educação infantil e políticas públicas brasileiras: o que diz a legislação para a 

educação da infância? 

 

Os avanços na produção do conhecimento acerca das especificidades do 

desenvolvimento das crianças vêm permitindo melhor definição das funções das 

instituições que atendem a educação infantil. Essa realidade pode ser confirmada nos 

documentos que hoje regulamentam esse atendimento. Entretanto, na análise da 

atualidade é preciso considerar o percurso histórico do desenvolvimento da legislação 

vigente. Reconhece-se nessa trajetória que os avanços construídos nas políticas públicas 

para o atendimento à educação da infância não foram conquistados de uma hora para 

outra e são frutos de intensos embates sociais envolvendo diversos setores, incluindo os 

movimentos populares, os professores, os trabalhadores e trabalhadoras em geral, os 

grupos feministas, dentre outros.  

Ao iniciar o estudo do processo de regulamentação da educação infantil no 

Brasil é interessante pensar sobre o divórcio entre a legislação e a realidade brasileira 

ressaltada por Campos (2011, p. 27): ―nossa tradição cultural e política sempre foi 

marcada por essa distância e, até mesmo pela oposição entre aquilo que gostamos de 

colocar no papel e o que de fato fazemos na realidade.‖ Completando essa análise, a 
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autora mostra que outra característica dos instrumentos legais e da prática de 

planejamento no Brasil é a ―opção por diretrizes amplas e a ausência de previsão de 

mecanismos operacionais efetivos que garantam a aplicação daqueles princípios na 

realidade, na direção implícita nos objetivos gerais‖ (Idem, ibid.). É possível notar que 

essas questões são confirmadas no percurso histórico da educação em geral e na 

educação infantil em particular, tanto no silêncio, descaso e retrocessos quanto e, 

principalmente, no descumprimento de várias leis para a educação da população infantil 

que ocorrem continuamente no país.  

As lutas pelo direito da criança, ao final da década de 1980, junto ao processo 

de redemocratização do país, contribuíram para que a educação infantil se desvinculasse 

de órgãos ligados à assistência social, à filantropia, à igreja e às instituições de caridade 

e passasse a fazer parte da educação básica. A inserção de creches e pré-escolas no 

sistema de ensino decorre da regulamentação dos dispositivos legais, especificamente a 

Constituição Federal (CF, 1988), o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990) e 

a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, (LDB, n.º 9394/1996), o que implica 

em reconhecer a criança como sujeito, aprendiz e cidadão.  

A Constituição Federal (1988) representou o marco legal na constituição dos 

direitos da criança e a partir dela outros ordenamentos como a LDB/1996 que insere 

definitivamente a educação infantil como a primeira etapa da educação básica e como 

dever do Estado. Em larga medida esses documentos compilam a luta de diversos 

grupos e organizações sociais em favor da criança pequena uma vez que inclui 

reivindicações ligadas à educação, aos trabalhadores, ao movimento das mulheres e ao 

movimento por direitos humanos, por exemplo.  É o que comprova as reflexões de 

Campos (1999) ao interpretar as conquistas expressas na CF (1988) no que se refere à 

educação infantil: 

 

A Constituição Federal de 1988 é o novo marco legal no qual 

desemboca todas essas lutas e demandas: as que vêm da educação, 

formuladas de maneira a integrar a creche e a pré-escola no sistema 

educacional; as que se originam do movimento das mulheres, 

contempladas nessa proposta para a educação e na ampliação do 

direito à creche no local de trabalho também para os filhos dos 

trabalhadores homens e para toda a faixa dos zero a seis anos; as 

trazidas pelo movimento dos direitos humanos [...] a nova 

Constituição amplia consideravelmente essas definições legais, 

tornando-se um marco na história da construção social desse novo 

sujeito de direitos, a criança pequena. 
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Faz-se necessário ratificar a importância da CF (1988) para a mudança de 

perspectivas para a educação infantil, uma vez que o que esse documento delega está 

articulado à compreensão de que as instituições de educação infantil têm por função 

educar e cuidar de forma indissociável e complementar das crianças de zero até seis 

anos. Decorrentes dessa proposição legal, nas décadas seguintes foram criados outros 

documentos que evidenciam uma significativa mudança na compreensão do direito da 

criança. Essa regulamentação trouxe a expansão de estabelecimentos e 

consequentemente de acesso das crianças na educação infantil o que demonstra o 

reconhecimento da contribuição que essa etapa da educação básica pode oferecer ao 

desenvolvimento e educação da criança pequena.  

Nos anos seguintes algumas Emendas Constitucionais (EC) editaram Artigos 

da Constituição Federal e consequentemente alteraram as regulamentações para a 

educação infantil. Pela EC nº 14 de 1996, os municípios passam a serem os 

responsáveis pela oferta de educação infantil, cabendo a União à função redistributiva e 

supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão 

mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios. Em 2006 a EC nº 53 altera a idade das crianças na 

educação infantil que passa a atender crianças até cinco anos e não mais de até seis anos 

de idade. Essa EC alinha a Constituição à Lei 11. 274/2006 que regulamenta o Ensino 

Fundamental de Nove Anos. Essa mudança traz importantes transformações e exige a 

reconstrução dos currículos tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental. É 

importante citar também a EC nº 59 de 11 de novembro de 2009 que altera os incisos I e 

VII do Art. 208 da CF para prever a obrigatoriedade do ensino dos quatro aos dezessete 

anos de idade. Outro importante documento no processo de reconhecimento dos direitos 

da criança é o ECA – Lei n
o
 8. 069 de 13 de julho de 1990. Já em suas Disposições 

Preliminares, no Art. 4º o Documento afirma: 

 

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 

público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 

referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao 

lazer, à profissionalização, à cultura, a dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

 

É necessário considerar que esse Estatuto, não só reafirma o dever do Estado 

com a educação infantil, como também, por sua abrangência e especificidade na 

elucidação de cada direito adquirido pela criança e pelo adolescente, transforma-se em 
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um importante documento para nortear as políticas sociais que garantam os direitos 

específicos a essa população. 

Também, na mesma direção da CF (1988), a LDB
13

 (1996) proclama a 

educação infantil como direito da criança de zero a cinco anos de idade, assim como 

afirma que é dever do Estado oferecer vagas a todas essas crianças, caso a família opte 

por compartilhar com o estado a educação e o cuidado de suas crianças, sendo que, a 

partir de quatro anos de idade, essa educação tornou-se obrigatória. A obrigatoriedade 

de oferta e gratuidade abrange toda a educação básica e é assegurada a toda população 

dos quatro aos dezessete anos de idade, compreendendo a Educação Infantil, o Ensino 

Fundamental e o Ensino Médio. 

Atendendo as deliberações a ele atribuídas, o MEC, a partir da década de 1990 

passa então a constituir documentos que regulamentem a educação infantil. Dentre estes 

documentos encontram-se ―Por uma política de formação do profissional de educação 

infantil‖ (1994) e ―Critérios para um atendimento em creches que respeite os direitos 

fundamentais das crianças‖ (1995) que foram elaborados pela Coordenação Geral de 

educação infantil (COEDI) do MEC.  

Ainda dentro desse contexto de elaboração de documentos e ligado a criação 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais, o MEC produz, em 1998, o Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI). A publicação desse Referencial, 

que acontece desarticulada das discussões e ações que vinham acontecendo em prol da 

constituição de uma política nacional para a educação infantil, provoca uma 

movimentação dos educadores que tratam de colocar esse documento como centro das 

discussões do GT 07 – A educação da criança de zero a seis anos de idade – na XXI 

reunião da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd). 

Após as análises e debates os educadores concluem que o RCNEI:  

 

Está distante das concepções presentes nos documentos publicados 

pela COEDI de 1994 a 1998 e que vinham sendo considerados pelas 

profissionais da área um avanço no encaminhamento de uma Política 

Nacional de Educação Infantil. (CERISARA, 2002, p. 13).  

 

                                            
13

 É importante relatar que a Lei nº 12 796/ 2013 realiza uma expressiva alteração na LDB/ 1996, no que 

tange a obrigatoriedade escolar (ajustando a redação da LDB à EC nº 59), aos padrões nacionais de 

funcionamento da educação infantil e ao atendimento especializado na educação inclusiva, por exemplo. 
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Essa distância se mostra principalmente porque a forma como o Referencial foi 

organizado e o conteúdo que está sendo proposto apontam para uma subordinação ao 

que é pensado para o ensino fundamental em uma versão do trabalho escolar que acaba 

por diluir as especificidades das crianças de zero a seis anos de idade (CERISARA, 

2002). 

Mesmo não sendo um documento mandatório e apesar de toda essa discussão 

acerca do modo como foi elaborado e da pertinência de sua aprovação, o RCNEI foi 

divulgado, antes mesmo das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(DCNEI), cuja primeira versão, foi publicada em 1999 – CNE/CEB nº 01/99. Dez anos 

depois, em 2009, as novas DCNEIs foram aprovadas pelo Conselho Nacional de 

Educação – Parecer CNE/CEB n
o
 20/09 e Resolução CNE/CEB n

o
 05/09 de 2009. Os 

objetivos desse documento definem que, 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

articulam-se com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Básica e reúnem princípios, fundamentos e procedimentos definidos 

pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, 

para orientar as políticas públicas e a elaboração, planejamento, 

execução e avaliação de propostas pedagógicas e curriculares de 

Educação Infantil. (BRASIL 2009, p. 11) 
 

Conhecer e reconstituir em uma perspectiva crítica, a história do atendimento à 

criança é fundamental para ―desnaturalização dos conceitos de infância e educação, bem 

como para a compreensão das políticas atuais em educação infantil, cujas origens foram 

delimitadas e implementadas ao logo da história brasileira‖ (BARBOSA, 2008, p.382). 

Ao reconhecer a criança como sujeito histórico, as ações para o atendimento à infância 

passam a ser planejadas visando à garantia de seus direitos. Com intencionalidade, o 

objetivo é o desenvolvimento integral da criança que é percebida como produtora de 

uma cultura específica. Nesse sentido, as ações na educação infantil se definem por 

fundamentos norteadores que visam promover a articulação entre o patrimônio cultural, 

as vivências e o conhecimento da criança. É o interesse, a realidade e a necessidade da 

criança que direcionam a prática pedagógica.  É o que demonstra Oliveira (2010, p.03) 

ao descrever a organização do trabalho docente na educação infantil: 

 

O foco do trabalho institucional vai em direção da ampliação de 

conhecimentos e saberes de modo a promover igualdade de 

oportunidades educacionais às crianças de diferentes classes sociais e 

no compromisso de que a sociabilidade cotidianamente proporcionada 
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às crianças lhes possibilite se perceber como sujeitos marcados pelas 

ideias de democracia e de justiça social, e se apropriar de atitudes de 

respeito às demais pessoas, lutando quanto a qualquer forma de 

exclusão social.  

 

De acordo com as DCNEI (2009), as ações para a organização da proposta 

pedagógica partem do respeito a princípios éticos, estéticos e políticos, possibilitando 

vivências que favoreçam a construção da identidade pessoal e coletiva da criança. É 

necessário oferecer recursos de igualdade e sociabilidade entre os grupos para que o 

atendimento na educação infantil ocorra sem qualquer hierarquização ou dominação 

seja ela etária, social, econômica ou cultural. 

A comunidade, a sociedade, a família e todos os participantes do trabalho com 

a criança têm o seu papel e sua importância contemplados nas DCNEI (2009), uma vez 

que esta define que as instituições de educação infantil visam cumprir sua função 

sociopolítica e pedagógica e assumir a responsabilidade de compartilhar com as famílias 

o cuidado e a educação das crianças. As instituições precisam valorizar as diferentes 

formas de organização das famílias e promover a participação da comunidade 

propiciando oportunidades educacionais de convivência entre crianças e entre adultos e 

crianças, possibilitando a ampliação dos saberes e a articulação de aprendizagens.  

Outros importantes aspectos assegurados no documento são a integridade física 

e emocional da criança, o direito de brincar e de viver a infância, bem como o 

conhecimento e a valorização da diversidade cultural. As DCNEI ―representam uma 

valiosa oportunidade para se pensar como e em que direção atuar junto às crianças a 

partir de determinados parâmetros e como articular o processo ensino-aprendizagem na 

Escola Básica‖ (OLIVEIRA, 2010, p.01). Os estudos, as lutas por políticas públicas e 

por melhorias nesse atendimento começam a aparecer na realidade dos documentos e 

das propostas das instituições que atendem a educação infantil reconhecendo suas 

especificidades como primeira etapa da educação básica.  

Nesse ponto é interessante retomar as especificidades do trabalho docente na 

educação infantil chamando a atenção para a explicitação da identidade dessa etapa da 

educação básica que trazem o Parecer CNE/CEB n
o
 20/09 e a Resolução CNE/CEB n

o
 

05/09. A clareza dessa identidade é condição indispensável para a definição do currículo 

a ser desenvolvido na educação de crianças de até cinco anos (OLIVEIRA, 2012).  A 

autora (Idem) relaciona os aspectos da estrutura legal e institucional da educação 

infantil que as DCNEI (2009) apresentam: 
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- número mínimo de horas de funcionamento, sempre diurno; 

- formação em magistério de todos os profissionais que cuidam e 

educam as crianças; 

- oferta de vagas próxima à residência das crianças; 

- acompanhamento do trabalho pelo órgão de supervisão do sistema; 

- idade de corte para a efetivação da matrícula; 

- número mínimo de horas diárias do atendimento; 

- e colocam alguns pontos para sua articulação com o Ensino 

Fundamental. 

 

As questões que as DCNEI direcionam indicam que, por sua fundamental 

importância, é indispensável sua articulação às discussões das especificidades da 

educação infantil. Nesse sentido, conhecer também os direcionamentos que são 

delegados pelas regulamentações municipais é decisivo para um trabalho que atenda as 

necessidades da criança em sua totalidade.  

 

2.2. Políticas públicas para a infância em Goiânia e o processo de municipalização 

da educação infantil. 

 

Os elementos constitutivos das políticas educacionais para a infância se 

desenvolvem em consonância com as políticas sociais mais amplas. No Brasil as 

políticas que alicerçaram as ações de educação e de cuidado para com a criança 

aconteceram como iniciativas de diferentes áreas – assistência social, médico-higienista, 

jurídico-policial, educação, dentre outras. Todavia, essa diversidade não representa a 

coparticipação entre setores que se complementam para atenderem as necessidades das 

crianças para se desenvolverem integralmente. Retrata, na verdade, a desarticulação 

entre as políticas públicas acarretando a falta de legislação, de investimentos, de 

direcionamentos e consequentemente a fragmentação das ações e a descontinuidade das 

propostas para o atendimento à criança (ALVES, 2007).  

Ressalta-se, nas análises históricas da educação da população infantil, que 

especialmente até a segunda metade do século XX, a convicção que embalava o ideário 

de propostas para a educação da criança de até seis anos de idade era de que esta 

educação deveria se desenvolver no contexto da vida privada, ou seja, era uma 

responsabilidade exclusiva da família - em especial da mãe – havendo nesse período 

poucas e esparsas iniciativas para a educação e para o cuidado da criança enquanto 

responsabilidade e tarefa de toda sociedade (ROSEMBERG, 2007) – aspectos que já 
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foram tratados nesse trabalho. Entretanto, é preciso chamar atenção ao que Kramer 

(2010) evidencia ao dizer que essa perceptível ausência de uma legislação específica e 

de medidas práticas para se efetivar a educação de crianças em idade pré-escolar, longe 

de representar a ausência de uma política para a infância, revela uma política estagnada 

e omissa em que, na escassez de recursos e de apoio público, as ações alternativas se 

espalham pelo país, produzindo consequentemente uma grande massa de excluídos 

desse atendimento.  

Trazendo essa discussão para o contexto regional, reconhece-se, no 

levantamento do inventário de programas para o atendimento à criança pequena no 

estado de Goiás e no município de Goiânia, a tradição da educação assistencialista em 

que as redes de cuidado e de educação de crianças de zero a cinco anos de idade - 

incluindo as creches, jardins da infância, escolas maternais e outras - estiveram 

historicamente vinculadas à iniciativa privada, às entidades filantrópicas, à igreja e às 

unidades de assistência social do Estado e da prefeitura Municipal com o objetivo de 

amparo à infância pobre e marginalizada. Essa assertiva se evidencia em vários 

estudos
14

 sobre a infância e sua educação em Goiás. 

Assim, na perspectiva de se retomar historicamente o atendimento institucional 

à criança no município de Goiânia, os estudos de Almeida (2010) nos permitem 

recuperar o contexto das ações para a educação da infância apreendendo-as no campo 

assistencial. Focalizando o órgão gestor da assistência social, a Fundação Municipal de 

Desenvolvimento Comunitário (FUMDEC),
15

 o autor problematiza as concepções de 

infância e de criança demarcadas nas ações dessa Fundação e investiga a natureza do 

trabalho desenvolvido com as crianças atendidas pela assistência social em seis 

programas, e seus respectivos projetos, implantados em Goiânia no período de 1987 a 

1995. O quadro 01, a seguir, sintetiza a apresentação de Almeida (Idem) dos seis 

programas e projetos que foram desenvolvidos pela FUMDEC e o público alvo 

atendido.  

  

                                            
14

 Para maiores aprofundamentos sobre esses estudos ver: Barbosa, 2003, 2005; Alves, 2002, 2007; 

Barbosa, Alves e Martins, 2005; Almeida, 2010, Souza, 2012. 

15
A FUMDEC foi criada pela Lei nº 4.655 de 30 de dezembro de 1972, sendo institucionalizada pelo 

Decreto n. 134 de 04 de março de 1974 e extinta com a criação da Secretaria Municipal de Assistência 

Social [SEMAS] pelo decreto nº 1.510 de 2008 (ALMEIDA, 2010, p. 18). 
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Quadro 01: Programas e Projetos desenvolvidos pela FUMDEC no período de 1987 a 1995.  
 

PROGRAMAS PROJETOS 

 

Público Alvo 

1. Recriança Recriança Menores 

carentes de 

sete a 

dezessete anos  

2. Atendimento ao menor de 0 a 6 anos 2.1. Creche Domiciliar Criança de três 

meses a seis 

anos e onze 

meses de idade 

2.2. Implantação do centro de 

estimulação precoce 
Criança de zero 

a sete anos de 

idade com 

deficiência 

visual 

2.3. Praça de Esportes ―Zumbi 

dos Palmares‖ 

Comunidade 

2.4. Ação da Cidadania contra a 

miséria e pela vida de meninos e 

meninas de rua  

Crianças e 

adolescentes 

moradores de 

rua 

2.5. Criança Cidade Viva Crianças e 

adolescentes 

carentes e/ou 

em situação de 

risco 

2.6. Atenção à criança de 0 a 6 

anos 

Criança de zero 

a meses a seis 

anos de idade 

 
3. Implantação de creches nos bairros 

carentes de Goiânia 

 

3.1. Construção de creches 

Criança de três 

meses a seis 

anos de idade 

 

 

 

 
4. Atendimento à criança e adolescente 

em Goiânia 

4.1. Instalação e implementação 

dos conselhos tutelares 
Crianças e 

adolescentes  

4.2. Atendimento à criança e 

adolescente de rua 
Crianças de sete 

a onze anos de 

idade 

4.3.  Cidadão 2000 – atendimento 

a crianças de 7 a 14 anos 
2000 crianças 

de sete a onze 

anos de idade 

4.4.Ações 

preventivas/comunitárias 
Famílias 

carentes 

4.5. Núcleos de Educação 

Comunitária 
Famílias 

carentes 

4.6. Atendimento à criança e 

adolescente de 7 a 18 anos 
Crianças e 

adolescentes de 
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sete a dezoito  

4.7. Atenção Integral à criança e 

adolescente 
Crianças e 

adolescentes  

 

 
5. Proteção Especial – crianças em 

situação de risco social 

5.1. Projeto de atendimento a 

menino e menina de rua em 

Goiânia (educação social de rua e 

atendimento) 

Meninos e 

meninas de rua 

5.2. Crianças e adolescentes na 

condição de pedintes com 

caixinha, mendicância em geral, 

flanelinhas e outros 

Meninos e 

meninas de rua 

5.3. Um teto uma criança 100 famílias de 

crianças e 

adolescentes 

moradores de 

rua 

5.4. Manutenção dos conselhos 

tutelares 

Crianças e 

adolescentes  

5.5. Atendimento a crianças com 

direitos violados ou ameaçados 

320 crianças de 

sete a onze anos 

de idade 

5.6. Atendimento a crianças e 

adolescentes com HIV/AIDS 

Crianças e 

adolescentes de 

rua e das 

Unidades da 

Sociedade 

Cidadão 2000 

com AIDS 

 
6. Brasil Criança Cidadã 

6.1. Plano de atendimento  Crianças e 

adolescentes 

6.2. Plano de atendimento Sócio 

educativo à criança e adolescente 

de 7 a 14 anos 
 

3000 crianças e 

adolescentes de 

sete a catorze 

anos 

Fonte: Almeida, 2010 

 

 

Os dados desse quadro permitem observar que as propostas assistenciais 

desenvolvidas pela FUMDEC não se restringiam às crianças sendo que alguns 

programas se estendiam às famílias e a comunidade em geral, abarcando tanto as 

crianças, quanto os jovens e adultos. As ações que visam o suprimento de carências de 

ordem social e cultural se evidenciam nos objetivos dos programas.  É nesse sentido que 

se revelam nas análises de Almeida (Idem) dois paradigmas acerca das concepções de 

infância presentes nos documentos da FUMDEC: um em que a assistência oferecida é 
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de cunho compensatório, preventivo da marginalidade e direcionada ao menor carente e 

outro em que a assistência, tal como preconizada pela CF/1988, apresenta-se como 

direito social e dever do Estado. Entretanto, o autor ressalta que ainda que em algumas 

das normas desses documentos haja a expressão da nova formulação que compreende a 

infância e a criança inserida no campo de direitos, no essencial se mantém a concepção 

de menor carente que consequentemente acabou consolidando o binômio creche/pré-

escola como dois espaços educacionais distintos.  

Tratando-se da formação escolar das pessoas que exerciam o trabalho com as 

crianças registra-se na pesquisa de Almeida (Idem) que nas ações desenvolvidas pela 

FUMDEC havia tanto o trabalho de pessoas sem nenhuma formação escolar
16

, como 

daquelas com formação diversificada como, por exemplo, normalistas, ex-atletas, 

técnicos e estagiários em diferentes áreas. Em especial, no que diz respeito às pessoas 

cooptadas para o trabalho com a criança de zero a seis anos de idade, confirma-se 

também nos dados dessa pesquisa, a realidade histórica da falta de exigências de 

formação, a característica de voluntariado e de aptidão feminina que são aspectos 

recorrentes no trabalho com a infância e elementos que contribuem para a contínua 

discriminação e desvalorização desse tipo específico de trabalho.   

Outro aspecto extraído dos dados da pesquisa de Almeida (Idem) é a 

diversidade das áreas envolvidas nas ações para a criança presente na participação de 

instituições, ministérios e secretarias englobando a Educação, a Saúde, a Previdência e 

Assistência Social (MPAS). Cabe aqui reafirmar a importância de se estabelecer a 

integração dos setores da assistência social, da saúde e da educação para o atendimento 

às especificidades da infância.  

Retomando os projetos desenvolvidos pela FUMDEC, apresentados no quadro 

01, interessa a esse estudo recortar aqueles que propunham o atendimento em creches e 

pré-escolas, destinados às crianças de zero a seis anos de idade. Nesse grupo específico, 

encontram-se os projetos, ―Creche-domiciliar‖, ―Atenção à criança de 0 a 6 anos‖ e 

―Construção de Creches‖, que merecem uma análise mais criteriosa porque possibilitam 

entender a origem das instituições de educação infantil no Município de Goiânia. Não se 

restringindo meramente ao acompanhamento dessa trajetória, esse recorte apresenta 

                                            
16

 À guisa de exemplo da situação de total ausência de formação profissional tem-se as pessoas que 

trabalharam no Projeto Creche Domiciliar em Goiânia – forma de atendimento também chamada Creche-

lar,  Mãe-crecheira, Creche-familiar, Lar-vicinal – que contou com pessoas (mãe/pai/tio/amigo) que 

cuidam, em suas próprias casas, dos filhos de outras famílias enquanto os pais trabalham (ALMEIDA, 

(2010). 
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também importantes elementos que permitem confirmar o descaso que acompanha o 

atendimento a criança e as instituições de educação infantil ao longo de sua história. O 

quadro 02, a seguir, retrata essas atividades, demarcando, o público alvo, o quantitativo 

previsto de atendimento e as Instituições, Secretarias e Ministérios envolvidos nas ações 

desses programas e projetos.  
 

 

Na apreciação dos elementos característicos das atividades e nas perspectivas 

de atendimentos dos projetos, descritos no quadro acima, manifesta-se o caráter 

Quadro 02: Programas e projetos da FUMDEC destinados a crianças de 0 a 6 anos  

PROGRAMA Programa atendimento 

ao menor de zero a seis 

anos 

Programa 

atendimento ao 

menor de zero a seis 

anos 

Implantação de 

creches nos 

bairros carentes 

de Goiânia 

 

PROJETO 

DESENVOLVIDO 

Projeto Creche 

domiciliar 

Projeto Atenção à 

criança de 0 a 6 anos 

Projeto de 

Construção de 

Creches 

ANO 1989-1992 1996 1990 

ATIVIDADES  Guarda da criança 

pequena por uma 

pessoa em sua própria 

casa mediante 

pagamento 

Educação Infantil 

mediante uma rede de 

creches públicas 

municipais, 

concebidas enquanto 

espaço sócio-

educativo de crianças 

Construção de 

creches nos 

bairros 

considerados 

―carentes‖ de 

Goiânia. Horário 

de atendimento 

de 7h às 18 de 

segunda-feira a 

sexta-feira 

PÚBLICO ALVO Crianças de três meses 

a seis anos de idade 

Crianças de zero a 

seis anos de idade 

Crianças de três 

meses a seis 

anos de idade 

PERSPECTIVA DE 

QUANTIDADE 

ATENDIMENTO 

A meta era atender 

1500 crianças em 300 

creches 

Meta proposta de 

oferecer o 

atendimento de 723 

crianças, nas 13 

creches mantidas pela 

FUMDEC 

Sem referência 

exata de 

números. Propõe 

também o 

agrupamento das 

famílias para um 

trabalho social 

VÍNCULO MPAS/UNICEF/ 

FUMDEC 

FUMDEC FUMDEC 

Fonte: Almeida (2010) 
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emergencial e paliativo desse atendimento, que expõe a precariedade e a ausência de 

uma política consequente para a educação e o cuidado com a criança, em uma 

perspectiva que a considere em sua totalidade (ALVES, 2007). São propostas que 

elegem ações alternativas, com objetivo de baratear o custeio, destinadas 

caritativamente aos pobres, como uma dádiva e não como um dever social. Essas 

informações expressam a realidade social do Brasil ao longo da história e podem ser 

exemplificadas nos dados de 1975 apresentados por Kramer (2011, p. 91) em que 

―apenas 3,51% da população em idade pré-escolar eram atendidos incluindo os setores 

público e privado.‖ Segundo a autora (Idem) a precariedade, as condições restritas de 

atendimento e as exíguas perspectivas de expansão da pré-escola no país são 

consequentes da falta de prioridades básicas da política para o setor educacional.   

Outros documentos e pesquisas acerca da situação do atendimento à infância 

no município de Goiânia
17

 complementam esse estudo e revelam que mesmo antes da 

criação da FUMDEC ocorreu a implantação das primeiras creches no Município. Essas 

instituições não foram criadas por iniciativa estatal, todavia também apresentavam o 

caráter caritativo e filantrópico. A primeira creche instalada no município foi a creche 

―Anália Franco‖ criada em 1958 seguida pela ―Obra do Berço da Irradiação Espírita 

Cristã‖ instituída em 1967. O atendimento à criança menor de sete anos por parte da 

SME se inicia em 1985 com a inserção das crianças de seis anos de idade no Ensino 

Fundamental pelo programa Bloco Único de Alfabetização.  O quadro 03, a seguir, 

retrata o desenvolvimento das instituições de atendimento à criança até ser 

gradativamente inserida na SME. Apresenta uma síntese do percurso da criação de 

creches e pré-escolas em Goiânia em relação ao ano de instalação, origem e órgão ou 

Secretaria a qual se vincula.  

  

                                            
17

 Cf.: Goiânia, 2004; Barbosa, 2008; Alves, 2002, 2007; Souza, 2010; Barbosa, Alves, Martins 2005. 



62 
 

 
 

Quadro 03: Desenvolvimento de ações de atendimento à criança de até seis anos de idade em 

Goiânia. 

ANO INSTITUIÇÃO  ORIGEM VÍNCULO 

1958 Anália Franco Filantropia  Filantropia  

1967 Obra do Berço da 

Irradiação Espírita 

Cristã 

Irradiação Espírita 

Cristã 

Instituição religiosa 

Década de 1970* Creche Tio Romão Fundação Municipal 

do Desenvolvimento 

Comunitário 

(FUMDEC) 

 

Creche pública - 

Prefeitura de Goiânia 

1983  Centro Infantil Tio 

Oscar 

Fundação Municipal 

do Desenvolvimento 

Comunitário 

(FUMDEC) 

 

Creche pública - 

Prefeitura de Goiânia 

1984 

 

Casa da Criança e do 

Projeto Creche 

Fundação das 

Legionárias do Bem 

Estar Social; 

Creche pública - 

Prefeitura de Goiânia 

1985 Instituições de Ensino 

Fundamental 

(Inserção das crianças 

de seis anos de idade 

no Ensino 

Fundamental) 

Bloco Único de 

Alfabetização  

Prefeitura de Goiânia 

- Secretaria 

Municipal de 

Educação  

* Uma vez que no texto consultado não consta o ano exato da inauguração da creche Tio 

Romão respeitou-se no quadro a forma como o período está referido no texto. 

Fonte: Barbosa, Alves, Martins (2005). 

 

Vê-se, nas informações apresentadas acima, que a maioria das iniciativas 

vincula-se a assistência e à filantropia. Não obstante, ao longo das décadas de 1980 e 

1990, intensificam-se as discussões e os movimentos em prol da educação da infância, 

consequentes dos enfrentamentos que foram se constituindo nacionalmente, instigados 

pelos movimentos femininos, pelos sindicatos, por trabalhadores e trabalhadoras, 

pesquisadores, professores e grupos oriundos de vários segmentos da sociedade 

(ALVES, 2007). Assim nesse período ocorrem ações para acolher e colocar em prática 
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o compromisso com a causa da educação infantil no Brasil, que passa a ser reivindicada 

principalmente como direito a educação da criança e aos direitos da família, 

especialmente da mãe/mulher trabalhadora
18

. O contexto de efervescência nas 

discussões dos aspectos peculiares à educação infantil se fortalece e muitas conquistas 

me materializam no texto da CF/1988. 

É nesse contexto que atendendo às determinações da nova Legislação os 

municípios passam, a partir da CF/1988, a assumir a educação infantil, em seus sistemas 

de ensino. Isso porque o Artigo 30 da Carta Magna diz, em seu inciso VII, que compete 

aos municípios ―manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, 

programas de educação infantil e de ensino fundamental
19

‖. Assim, para cumprir a essa 

nova atribuição, a LDB/1996 determina que os municípios teriam até o mês de 

dezembro de 1999 como data limite para incorporarem em suas Secretarias de 

Educação, a educação infantil que antes estava sob o comando dos órgãos ligados a 

Ação Social.  

Contudo, mesmo diante da crescente mobilização para a inserção da educação 

infantil nos Sistemas Municipais de Ensino, para o conjunto dos municípios goianos, 

em consonância com o que ocorreu em outras partes do Brasil, essa inserção não foi um 

processo simples e sem atropelos. Várias discussões e embates se travaram nesse 

momento envolvendo reivindicações vindas tanto da área da educação quanto da 

assistência. Essas questões que abarcavam aspectos políticos, acadêmicos e financeiros 

foram determinantes no processo de municipalização da educação infantil e do ensino 

fundamental, trazendo inclusive impossibilidades para que alguns municípios as 

assumissem em suas Secretarias. Sobre essa passagem Barbosa (2008, p. 385) destaca 

―que nem todos os municípios constituíram rede própria e que o governo estadual, 

através da Secretaria da Educação e Assistência Social, além de ONGs permanecem 

responsáveis pelos trabalhos das instituições nesses casos‖. Diante de tantos impasses 

no estado de Goiás alguns municípios também não conseguiram constituir sua rede de 

ensino e, nesses casos, as instituições de educação infantil continuaram sob a 

                                            
18

 O estado de Goiás não esteve ausente dos debates nacionais e dos movimentos que precederam a 

Constituição de 1988. Sobre a participação do Estado, Gohn (1992) destaca a Carta de Goiânia elaborada 

na IV Conferência Brasileira de Educação de 1986, que propôs como ―obrigação do Estado, oferecer 

vagas em creches e pré-escolas de 0 a 6 anos e 11 meses de idade, com caráter prioritariamente 

pedagógico‖ (p. 71). A autora cita também o Fórum da Educação Constituinte, integrado pela ANDE, 

ANDES, ANPAE, ANPEd, CCPB, CEDES, CGT, CUT, FASUBRA, OAB, SBPC, SEAF, UBES e UNE 

(Id.). 

19
 Texto que foi alterado pela EC nº 53/2006  
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responsabilidade da Secretaria de Educação do Estado, da Secretaria de Assistência 

Social e de algumas ONGs (Idem). É interessante a análise de Alves (2007) sobre essa 

questão. A autora esclarece que o processo de municipalização da educação infantil, 

ocorreu juntamente com a desarticulação entre as diversas políticas públicas para o 

setor. Devido à desobrigação do poder público estatal, as secretarias municipais de 

educação enfrentaram precárias condições técnicas e financeiras para atender a 

demanda. Alves (Idem) destaca que, nesse período, as grandes dificuldades para 

efetivação da necessária intersetorialidade das diversas políticas sociais relativas à 

infância, seja no âmbito municipal, estadual ou federal, ocorreram uma vez que os 

demais setores – Assistência Social, Saúde – não assumiram uma coparticipação na 

garantia de atendimento por considerar as creches e pré-escolas como exclusiva 

responsabilidade das Secretarias de Educação. E conclui que ―contraditoriamente, as 

políticas públicas anunciam uma importância para a educação infantil, mas não 

asseguram as condições de sua efetivação‖ (Idem, p. 75). Essa situação exemplifica as 

palavras de Campos (2011) acerca da tradição cultural e política brasileira de propor 

diretrizes amplas sem previsão de mecanismos operacionais efetivos para concretizá-

los. 

Porém, a situação regional revelada pela a história da educação em Goiânia 

mostra que no município ao longo da década de 1990 importantes medidas foram 

tomadas no que se refere à educação da criança pequena.  Assim, Barbosa (2008) 

registra, entre os anos de 1993 e 1999, uma série de ações destinadas ao atendimento às 

crianças de zero a seis anos de idade como, por exemplo, a celebração de convênios 

com instituições filantrópicas - principalmente com a Associação das Creches 

Filantrópicas do Estado de Goiás (ACEG); a lotação de professores da SME para 

atuação nas creches da FUMDEC; a captação de recursos do FNDE e do tesouro 

municipal para a aquisição de equipamentos, de materiais específicos e para adaptação 

da infraestrutura das unidades para absorver a demanda e a estruturação da primeira 

―Proposta Pedagógica para a Pré-escola‖ municipal em 1995. Outro conjunto de 

iniciativas se efetiva para atender as exigências da nova demanda que surge com a 

absorção, pela SME, das creches que estavam sob a responsabilidade da FUMDEC. 

Nesse grupo de medidas tomadas encontra-se, a criação, em 1998, da Divisão de 

Educação Infantil (DEI) na SME e do Conselho Municipal de Educação
20

 (CME). Essas 

                                            
20

  Lei de criação do Conselho Municipal de Educação nº 7.771 de 29/12/1997. 



65 
 

 
 

duas entidades passam a elaborar documentos
21

 para redefinir a atuação da SME na 

educação infantil. O contínuo de ações percorre o ano de 1999 quando se inicia o 

processo de incorporação à SME das 13 creches da FUMDEC
22

 e se articulam 

convênios de cooperação técnico-financeira entre 64 unidades mantidas por instituições 

filantrópicas e a SME. 

Nesse elenco de iniciativas tomadas para inserção do atendimento à criança no 

Sistema Educacional do Município de Goiânia, a constituição do CME como órgão 

normativo, deliberativo, consultivo e fiscalizador dos Sistemas Municipais de Ensino 

adquire importância fundamental. Isso porque, a partir de sua criação em 1998, por 

meio de suas Resoluções, o CME elabora as primeiras instruções normativas para a 

educação infantil e o ensino fundamental nas instituições da Rede Municipal de Ensino 

(RME) e estabelece critérios para o cadastramento e o funcionamento de todas as 

instituições de educação infantil do Município, sejam elas públicas ou privadas 

(SOUZA, 2012).  Dentre essas Resoluções é importante destacar a nº 14/1999, uma vez 

que nela encontram-se fatores organizacionais que vão gerir o funcionamento dos 

recém-criados CMEI. As questões estruturais para a organização da educação infantil no 

município são regulamentadas nos 32 artigos dessa Resolução, que reafirma as 

determinações da CF/1988 e da LDB/1996 e orienta ações que favoreçam o 

reconhecimento da educação infantil como primeira etapa da educação básica, dever do 

Estado e direito subjetivo da criança. 

Observa-se, tanto no rol das iniciativas tomadas pela SME, como nas 

Resoluções do CME, que ações para o atendimento público para as crianças de até cinco 

anos de idade pelo sistema municipal de ensino de Goiânia ocorrem a partir de 1995 e 

que no ano de 1999 se inicia a incorporação à SME das 13 creches da FUMDEC. No 

entanto o processo de municipalização da educação infantil se intensifica a partir do ano 

2000, com a transferência para a SME das instituições estaduais que a Secretaria 

Estadual de Cidadania e Trabalho (SECT) mantinha e administrava. Essa transferência, 

de acordo com Alves (2002), contou com envolvimento de vereadores, que 

                                            
21

 Os documentos elaborados pela DEI nesse período foram Proposta de avaliação para a educação 

infantil (1999) e as Diretrizes Norteadoras para o Currículo da Educação Infantil* (2001). Pelo CME foi 

criada a ―Resolução CME n. 014/1999‖ que fixou normas para a educação infantil pública e privada no 

Sistema Municipal de Educação, substituída em 2003 pela ―CME n. 088/2003‖ e posteriormente pela 

―CME n. 194/2007‖.  

*Documento que será retomado nesse estudo posteriormente. 

22
A partir dessa incorporação as instituições municipais que atendem a creche e a pré-escola passam a se 

chamar Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI). 
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denunciaram a precariedade de funcionamento das instituições ao Ministério Público 

(MP) e esse Ministério passa então, a mediar as negociações entre aquelas duas 

Secretarias. A autora (Idem) também acrescenta que houve o estabelecimento de 

parcerias de Gestão Compartilhada entre a SME e a SECT em que foi acordado que, 

naquele ano, a SME realizaria o acompanhamento e o assessoramento com uma equipe 

técnico-pedagógica e um profissional de educação para cada unidade e que a SECT 

continuaria responsável pelo quadro de funcionários e pela manutenção do 

funcionamento dessas unidades. 

O processo de inserção da educação infantil no sistema municipal de ensino de 

Goiânia, se expressa também no quantitativo de instituições de educação para essa etapa 

no ano de 2001. Segundo Alves (2002) naquele ano havia, em funcionamento em 

Goiânia, 183 instituições de atendimento à educação infantil
23

, entre Centros 

Municipais de Educação Infantil (CMEI), Centros de Educação Infantil (CEI) com 

convênio parcial e com convênio total, escolas de Ensino Fundamental com turmas de 

pré-escolas e instituições estaduais que atendiam a educação infantil. Esses números 

podem ser visualizados na tabela 01, a seguir, que permite conhecer o quantitativo de 

cada uma das referidas instituições.  

 

No entanto, o número de unidades de atendimento a criança, expresso na tabela 

anterior, se ampliou bastante, principalmente a partir do ano 2000, com a intensificação 

da absorção pela SME das instituições que estavam sob a responsabilidade da 

                                            

23
 Alves (2002) esclarece questões referentes ao vínculo das instituições de educação infantil com a SME: 

―tinha-se três modalidades: a) uma rede, que denominaremos de direta ou própria, cujas unidades 

educacionais são totalmente mantidas e administradas pela Secretaria; b) a rede conveniada, com 

convênios exclusivamente para repasse financeiro às instituições ou acrescidas de disponibilização de 

recursos humanos; c) a gestão compartilhada das instituições estaduais, em processo de municipalização‖ 

(p. 85) 

Tabela 01: Instituições de educação infantil em Goiânia em 2001. 

INSTITUIÇÕES 

CMEI  14 

CEI CONVÊNIO TOTAL* 02 

CEI CONVENIADOS 61 

INSTITUIÇÕES ESTADUAIS (Em gestão compartilhada) 71 

ESCOLAS DE ENS. FUND. COM TURMAS DE PRÉ-ESCOLA 96 

TOTAL 183 

*Os dois CEI com convênio total são considerados [pela autora] da ―rede própria‖, totalizando 

assim 16 instituições da RME.  
Fonte: Alves, 2002. 
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FUMDEC - como já citado anteriormente. Nota-se que os dados da SME corroboram 

essas informações mostrando que, no que se refere aos CMEI, em quatro anos o número 

aumentou consideravelmente e em agosto de 2004 a SME já contava com 62 unidades. 

(GOIÂNIA, 2004). 

Nesse processo de composição de uma rede municipal de atendimento a 

educação infantil em Goiânia, é preciso considerar que, com as novas legislações, as 

políticas educacionais ganham outra dimensão, em especial pelo reconhecimento da 

identidade das creches e pré-escolas como direito das crianças e agora inseridas em uma 

mesma categoria que é a educação. Assim, esse processo de estruturação das políticas 

públicas municipais para a educação da infância, exigiu a construção de um documento 

regulador, ou seja, de uma Proposta Pedagógica para a educação infantil da SME de 

Goiânia. A construção de um documento dessa natureza, enquanto política pública, e 

por isso reveladora da posição do Estado em relação à educação da infância, constituiu-

se em um processo repleto de avanços e de retrocessos em uma dinâmica que envolveu 

embates de diversas ordens. Isso porque as políticas públicas, como um conjunto de 

regulamentações que vão definir as bases curriculares da educação, tornam-se elemento 

essencial para a democratização da educação infantil. Ademais há que se promover o 

entendimento de que as unidades de educação infantil são espaços destinados 

indissociavelmente à educação e ao cuidado da criança, e que são instituições coletivas 

diferentes dos lares, dos hospitais, dos asilos e da escola de ensino fundamental. 

Portanto é fundamental a elaboração de políticas públicas que considerem as 

especificidades da criança e da educação infantil e que contribuam para a ruptura com 

estigmas preconceituosos em relação à creche e a pré-escola que se consolidaram 

historicamente. Sobre essa questão, Rocha (2007, p.04) reitera que,  

 

Um projeto de educação para a infância deverá ter como eixo de sua 

organização as próprias crianças: seus processos de constituição como 

seres humanos em diferentes contextos sociais, sua cultura, suas 

capacidades intelectuais, criativas, expressivas e emocionais, que 

resultam em conhecimentos, no lugar de articulações institucionais, 

dos ‗conteúdos escolares‘, onde a creche e a pré-escola acabam por 

submeter-se face à uma configuração tipicamente escolar. 
 

Assim, na análise retrospectiva da elaboração de uma proposta pedagógica para 

a educação infantil da SME de Goiânia, retomamos a análise de Barbosa (2008) acerca 

das disputas conceituais e políticas e os impasses que foram enfrentados pela equipe da 

Divisão de Educação Infantil (DEI). A autora revela que em 1999 sob a assessoria da 
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Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás e após um conjunto de 

estudos e discussões, a referida Divisão ―elaborou documentos para nortear a 

implementação de uma política e de um currículo de educação infantil‖ (BARBOSA, 

2008, P. 386). Assim foi criada uma proposta de ―Política de atendimento para a 

educação infantil‖ que não foi homologada e a equipe elaborou também as Diretrizes 

norteadoras para o currículo de educação infantil, documento aprovado pelo CME 

(Resolução CME nº 1/2001), mas que também não foi homologado pela gestão de 2001. 

Essas divergências são questões que foram provocando fragmentação ao percurso de 

transformação das creches dos órgãos assistenciais e conveniados em instituições de 

educação infantil (CMEI) da SME, acarretando, sobretudo, morosidade ao processo de 

consolidação da educação infantil como direito da criança.  

Quanto ao que se efetivou, em termos de construção de uma proposta 

pedagógica para a educação infantil da SME de Goiânia, importa destacar que a 

primeira ―Proposta pedagógica para a pré-escola‖, estruturada em 1995, só veio a ser 

substituída na Gestão de 2001-2004. Nesse período a equipe gestora da RME 

sistematizou, a partir de 2002, a construção do Documento, ―Saberes sobre a infância: a 

construção de uma política de educação infantil
24

‖ (GOIÂNIA, 2004) com o propósito 

de apontar caminhos para subsidiar o trabalho com a educação infantil na RME de 

Goiânia. Esse Documento diz que a SME está empenhada na construção de uma nova 

identidade para a educação infantil do Município baseada no entendimento de que ―esse 

é o momento de a criança viver a infância produzindo, nas múltiplas relações sociais de 

que participa, conhecimento e cultura.‖. (GOIÂNIA, 2004, p. 10). 

No texto do documento Saberes... (GOIÂNIA, 2004) há o registro de que sua 

criação ocorreu coletivamente
25

 e de que desse processo participaram as crianças, as 

equipes administrativas e pedagógicas, os dirigentes dos CMEI, os apoios pedagógicos 

e diretores das URE bem como os profissionais do CEFPE.  

Na definição do trabalho pedagógico para a educação infantil o Saberes... 

retoma as orientações da COEDI/MEC sintetizando em sua proposta pedagógica as 

ações definidas em ―Critérios para um atendimento em creches que respeite os direitos 

                                            
24

 Será utilizado a expressão Saberes... para referir-se a esse documento. 

25
 Para a assessoria do trabalho a equipe contou com o professor Dr. Moysés Kuhlmann Júnior 

(Pesquisador da Fundação Carlos Chagas), com a professora Ms. Telma Vitória (Coordenadora do Centro 

de Cultura e Educação Infantil da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo), e com a professora 

Dr.ª Sônia Margarida Gomes Sousa e Mercedes Villa Cupolillo (da Universidade Católica Goiás). 



69 
 

 
 

fundamentais das crianças
26

‖ (BRASIL, 1995) que orienta que as instituições de 

educação infantil, em sua prática educativa, devem favorecer o desenvolvimento e a 

aprendizagem das crianças e promover ações que possibilitem a efetivação dos 

seguintes direitos da criança: 

 

− Direito ao contato com a natureza;  

− Direito à brincadeira;  

− Direito ao movimento em espaços amplos;  

− Direito à proteção, ao afeto e à amizade;  

− Direito à atenção individual;  

− Direito a um ambiente aconchegante e seguro; 

− Direito a desenvolver sua curiosidade, imaginação e capacidade 

de expressão;  

− Direito a desenvolver sua identidade cultural, racial e religiosa;  

− Direito à higiene e à saúde; a uma alimentação saudável. 

(GOIÂNIA, 2004) 

 

A relevância de se considerar as formas como as instituições de educação 

podem (e devem!) incorporar em sua organização as ações que contribuam para a 

efetivação dos direitos da criança é fundamental para a consolidação dessas conquistas. 

Não obstante é importante lembrar que a legislação - CF/1988; ECA/1990 - determina 

que as crianças têm os mesmos direitos humanos assegurados para todas as pessoas e 

outros especiais decorrentes das especificidades da infância. Contudo por estarem em 

fase peculiar de crescimento e desenvolvimento biológico, psicológico e social não são 

capazes de exercitarem, em todos os níveis, a defesa de seus próprios direitos. Assim, é 

função dos profissionais das instituições de atendimento à criança promover ações que 

venham a garantir os direitos contemplados nos dispositivos legais e ainda articulá-los 

ao trabalho pedagógico como uma especificidade de constituição dos processos 

formativos que envolvem a criança pequena, sua educação e os profissionais 

responsáveis por esse trabalho.  

Nesse ponto da discussão, emerge a reflexão acerca dos profissionais 

cooptados para o trabalho nessas instituições de atendimento a criança de até seis anos 

de idade, que agora estão sob a administração da SME. Daí se coloca uma questão: 

                                            
26

 Documento produzido pela Coordenadoria de Educação Infantil (COEDI/MEC 1994/1996 - com nova 

edição em 2009).‖ Este documento compõe-se de duas partes. A primeira contém critérios relativos à 

organização e ao funcionamento interno das creches, que dizem respeito principalmente as práticas 

concretas adotadas no trabalho direto com as crianças. A segunda explicita critérios relativos à definição 

de diretrizes e normas políticas, programas e sistemas de financiamento de creches, tanto governamentais 

como não governamentais‖. (CAMPOS; ROSEMBERG, 2009) 
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quem são os profissionais que assumem o trabalho docente na educação infantil a partir 

desse processo de municipalização? Essa é a discussão apresentada na próxima seção. 

 

 

2.3. O trabalho docente na educação infantil na Secretaria Municipal de Educação 

de Goiânia: documentos, orientações e o desenvolvimento da função de AAE 

 

 

Frente às discussões desenvolvidas até aqui, nota-se que a SME passa a se 

responsabilizar por oferecer o atendimento na educação infantil, porém sem dispor de 

uma equipe de professores com formação específica para o trabalho com essa etapa da 

educação básica. No contexto da municipalização saem de cena os agentes de saúde e 

de assistência social e entram profissionais com formação diversificada que passam a 

compor inicialmente o quadro de profissionais para a educação infantil do município 

(ALVES, 2002).  

Em uma análise retrospectiva, reportando-se ao documento ―Diretrizes para 

organização do ano letivo para o ano letivo de 2001‖ (GOIÂNIA, 2000) observa-se que 

essas estabelecem as funções de Direção, Coordenação Pedagógica, Auxiliar de 

Atividades Administrativas (AAA), Professores- Referência, Agentes Educativos (AE), 

Auxiliar de Serviços de Serviços de Higiene e Alimentação (ASHA) para cozinha, 

limpeza e lavanderia. A tabela 02, a seguir, oferece informações acerca do quantitativo 

de pessoal e da carga horária dessas funções prevista na referida Diretriz para cada 

instituição de educação infantil. 

 

Tabela 02: Funcionários indicados aos CMEI no ano 2000 (Critérios de Modulação) 

FUNÇÕES PROFISSIONAIS 

FUNÇÃO QUANTITATIVO C H DEFINIÇÃO 

Direção 

 
01 40h/a - 8h/dia Profissional da 

Educação 

PE – III ou PE - I 

Coordenação 
Pedagógica 

01 30h/a - 4h/dia Profissional da 

Educação 

PE – III – Pedagogo  

Professor-Referência* 02 40h/a - 

5h30min/dia: 7h às 

12h30min ou 12h às 

17h30min 

Profissional da 

Educação 

PE I – ou PE - III  

Professor de Educação 

Física ou de Arte 
01  05 períodos por 

semana 
Profissional da 

Educação 

Agentes Educativos Diversificado**  30h - 6h/dia Profissional ASHA 
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(AE) ou AAA 

Agente administrativo 

AAA (Auxiliar de 

Atividades 

Administrativas) 
 

01 

(por turno) 
30h - 06h/dia Atuação na 

secretaria 

Auxiliar de Serviços de 

Higiene e Alimentação 

(ASHA) 

 

03 – 04 30h/a - 06h/dia Auxiliar de limpeza/ 

cozinheira (o)/ 

lavadeira-passadeira 

 

* Consta no documento que esta modulação refere-se à implantação gradativa do quadro de 

professores. 

** O quantitativo de AE terá como referência o quantitativo e a faixa etária das crianças.   

Fonte: Goiânia (2000). 

 

Nesse contexto é importante retomar os estudos apresentados por Alves (2002) 

a partir da pesquisa realizada no ano de 2001 nos 16 CMEI
27

 do município de Goiânia, 

que reafirmam os dados da tabela e permitem conhecer melhor a realidade dos 

profissionais dessas instituições. Essa pesquisa aponta que, em 2001, no exercício do 

trabalho diretamente com a criança pequena estão os Professores-Referência, 

professores com formação em Educação Física e Arte e Agentes Educativos (AE). E 

referindo aos números desse quadro de profissionais, demonstra que estavam em 

exercício 158 AE e 176 docentes, sendo que 160 eram Professores-Referência
28

 e 16 

professores de Educação Física.  

Destaca-se que é nesse contexto que aparece o registro do trabalho das AE na 

SME. Conhecer melhor a proposição dessa função e a definição do trabalho exercido 

pelas AE, nesse período em que a responsabilidade pela educação infantil passa a ser da 

SME, é importante para essa pesquisa justamente porque é no desdobramento dessa 

função que se constituirá o quadro atual de AAE, cuja compreensão do trabalho é o 

interesse principal dessa pesquisa. Nesse sentido, as discussões realizadas por Alves 

(Idem) acerca da função de AE mostram que as pessoas que assumem esse trabalho são 

profissionais que ―migram‖ de órgãos diversos, ou de outras funções da própria SME. A 

diversidade de origem desses AE pode ser observada no quadro 04, a seguir, que 

                                            
27

 Como já mencionado anteriormente, esse quantitativo refere-se aos CMEI que constituem nesse 

período a rede denominada pela autora de rede direta ou própria, cujas unidades são totalmente mantidas 

e administradas pela secretaria. (ALVES, 2002)  

28
Consta-se também professores com formação em Arte que assumem a função de Professores-

Referência. (ALVES, 2002). 
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descreve a situação desses profissionais em relação ao seu quantitativo e à secretaria a 

qual se vincula.  

 

Ao detalhar os dados acerca do quantitativo de AE a autora (Idem) informa que 

nesse período havia 75 concursados e 17 tinham contrato temporário, 55 ocupavam 

cargo de Auxiliar de Serviços de Higiene e Alimentação (ASHA), 05 de Auxiliar de 

Atividades Administrativas (AAA) e 15 tinham o cargo de Profissional de Educação I 

(professor com curso de nível médio). Quanto à forma de ingresso no cargo, a pesquisa 

(Idem) revela que, na ausência de concursos públicos específicos, eram os ocupantes 

dos cargos de ASHA, AAA ou equivalentes - que demonstrassem aptidão e/ou interesse 

pelo trabalho com as crianças de zero a seis anos de idade – que exerciam a função de 

AE, naquele contexto. Outro aspecto dessa função, referenciado na pesquisa de Alves 

(Idem), trata-se da carga horária e dos salários das AE. Com carga horária de trabalho 

que variava (de acordo com a função e órgão de origem) entre 4 a 8 horas diárias, 

perfazendo um total de 30 a 40 horas semanais, o salário das AE eram inferiores ao dos 

professores e, muitas vezes, não ultrapassavam o salário mínimo da época. Em 

contraponto à carga horária dos professores, composta de hora-aula acrescida de horas 

atividades, os Agentes cumpriam hora comercial e, além do mais, não recebiam a 

gratificação de regência, paga apenas aos Professores-Referência. Outro elemento 

importante trata-se das especificidades quanto à formação dos profissionais que 

atuavam na função de AE. Sobre essa formação, a autora (Idem), expressa que havia 

uma grande diversidade, encontrando-se desde pessoas com pouca escolarização – sem 

Quadro 04. Situação dos Agentes Educativos de 16 CMEI em 2001. 
 

AGENTES 

EDUCATIVOS 

QUANTITATIVO PORCENTAGEM VÍNCULO TOTAL 

55 34, 81% FUMDEC 

158 

7 4,48 % Sociedade 

Cidadão 

2000 

04 2,53% COMURG 

92 58,22% SME 

Fonte: Alves (2002) 
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a conclusão do ensino fundamental, por exemplo – até a formação em nível superior. O 

quadro 05, a seguir, expõe o quantitativo de AE em relação aos níveis de escolaridade. 

 

Quadro 05: Formação escolar dos Agentes Educativos no ano de 2001 

FORMAÇÃO DOS AGENTES EDUCATIVOS 

Ens. 

Fundamental 

incompleto 

Ens. 

Fundamental 

Ens. Médio Ens. Médio 

Magistério 

Ens. Superior 

Pedagogia 

Ens. 

Superior 

24 20 32 73 02 03 

Fonte: Alves (2002) 

 

Ainda acerca da formação dos AE, a autora (Idem), esclarece que 35 deles 

estavam estudando, no ensino fundamental (04), no ensino médio (06), no magistério 

(02), em Pedagogia (17) e em outros cursos superiores (06).  

Tratando da regulamentação da função de AE, é a Resolução Nº 014/1999 o 

documento oficial que prevê essa ocupação na SME. Em seu Artigo 13 essa Resolução 

orienta como deverá ser distribuído o quantitativo de Agentes e de profissionais da 

educação em relação à faixa etária e ao número de crianças atendidas em cada 

agrupamento: 

 

§ 1º. Deve ser assegurada a presença de um agente educativo para 

cada conjunto de quinze crianças, de zero a três anos de idade. 

§ 2º. Deve ser assegurada a presença de um agente educativo para 

cada conjunto de quarenta crianças de quatro a seis anos de idade. 

§ 3º. Deve ser assegurada a presença de um agente educativo para 

cada grupo que tenha aluno com necessidades educacionais especiais. 
 

Além da distribuição dos AE em relação ao quantitativo de crianças, o 

Parágrafo 4º desse mesmo Artigo orienta que, ―O agente educativo não substitui o 

profissional da educação nos seus impedimentos, ficando responsável pelo grupo de 

crianças outro profissional da educação [...]‖. No entanto, a referida Resolução não 

esclarece as especificidades do trabalho indicadas ao AE e quanto às exigências de 

formação para esse trabalho, limita-se a determinar no Parágrafo Único do Art. 16, que 

―o agente educativo deve ser habilitado em curso de nível médio e receber treinamento 

em serviço‖. Assim, é importante aqui realizar um contraponto em relação à formação 

exigida na Resolução Nº 014/1999 para a função de AE retomando as informações 
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descritas no quadro 05 e as discussões de Alves (2002) acerca dos profissionais que 

assumem o trabalho diretamente com a criança nas instituições pesquisadas em 2001 - 

apresentadas anteriormente. Observa-se que nesse percurso histórico, embora essa 

Resolução não exija a formação para a docência para os AE, ao estabelecer o critério 

mínimo de ensino médio para a modulação colabora para a elevação do nível de 

formação dos AE, uma vez que há o registro de profissionais com ensino fundamental 

incompleto no exercício dessa função. Nessa discussão, em uma análise do contexto 

histórico da área, que revela quadros profissionais com pouca ou nenhuma formação, 

Alves (Idem) avalia positivamente o nível de escolaridade dos profissionais da educação 

infantil no município de Goiânia. A autora (Idem) justifica que um dos fatores que 

contribuiu para essa elevação da formação foi o fato de que os professores do ensino 

fundamental, cuja formação em curso superior já se constituía exigência em concursos 

públicos da época, tenham se deslocado para atuarem na educação infantil. 

Entretanto, no que tange a regulamentação e a orientação sistematizada para o 

trabalho que deve ser realizado pelos AE, observam-se algumas lacunas nos 

documentos da SME e assim, apesar dessa função já existir nas instituições de educação 

infantil desde 1999, para ela não é prevista um específico plano de carreira e de salários.  

Os registros revelam, como já apresentado anteriormente, que a Resolução 

014/199 prevê a função de AE, entretanto é a lei nº 8175 de 30 de Junho 2003 que cria o 

cargo de AAE, cujos ocupantes exercem a função de AE nas instituições que oferecem a 

educação infantil na SME de Goiânia. Observa-se o que é especificado nessa lei: 

 

Art. 2º Fica criado, no Grupo Ocupacional Técnico Administrativo do 

Quadro de Pessoal da Administração Direta do Município de Goiânia, 

constante no Anexo I, da Lei 7.048, de 30 de dezembro de 1991, o 

cargo de Auxiliar de Atividades Educativas.   

I. O Auxiliar de Atividades Educativas terá como atribuição apoiar os 

professores em todas as atividades executadas nos Centros Municipais 

de Educação Infantil – CMEI, promovendo ações que objetivem o 

desenvolvimento integral das crianças de 0 (zero) a 6 (seis) anos de 

idade.   

II. A escolaridade mínima exigida para o ocupante do cargo de 

Auxiliar de Atividades Educativas será o Ensino Médio, na 

modalidade Normal.   

III. A jornada de trabalho dos ocupantes do cargo ora criado será de 

30 (trinta) horas semanais, sendo seis (6) horas/dia.  

IV. O Auxiliar de Atividades Educativas perceberá remuneração 

inicial de R$ 400,00 (quatrocentos reais). 

Art. 3º Serão assegurados aos ocupantes do cargo de Auxiliar de 

Atividades Educativas todas as garantias e prerrogativas previstas na 

Lei nº 7.048, de 30 de dezembro de 1991, que dispõe sobre o Plano de 
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Carreira e Vencimentos dos Servidores da Administração Direta, 

Autárquica e Fundacional do Município de Goiânia.  

 

Nota-se que ao ser criado legalmente o cargo de AAE, a escolaridade exigida 

para o ingresso é o Ensino Médio na modalidade Normal/Magistério e esse passa a ser o 

critério de formação para o cargo que será proposto nos concursos que se instalam 

posteriormente.    

Em relação ao quantitativo de AAE na SME as análises realizadas nesse estudo 

mostram que partir de 1999, as Auxiliares passam a trabalhar em diversas instituições 

da SME.  Atualmente há o registro de AAE atuando em CMEI (1896), em escolas de 

ensino fundamental que possuem agrupamentos de pré-escolas (63) e em Escolas de 

Tempo Integral
29

 (03). Quanto ao tipo de contrato, registra-se que a grande maioria das 

AAE está em contrato especial, ou seja, em regime de contrato temporário de trabalho 

por meio de processo seletivo simplificado
30

. Encontram-se também os 

comissionados,
31

 os estatutários – que são os concursados efetivados no cargo – e outros 

que estão cumprindo período de substituição de AAE. O quadro 06, a seguir, informa o 

quantitativo de AAE de acordo com o vínculo de contrato de trabalho.  
 

Quadro 06: Situação de contrato de trabalho dos servidores do cargo de AAE em 11/03/2014. 

QUANTITATIVO DE AAE 

Contrato especial 1274 

Estatutário 577 

Substituição sem vínculo 59 

Comissionado 03 

Convênio COMURG* 48 

Estagiário CIEE 01 

TOTAL 1962 

* Como havia um déficit muito grande de auxiliares e administrativos em geral, em 2013, foi feito um 

convênio com a COMURG. Aqueles que tinham o Ensino Médio poderiam assumir a função de Auxiliar 

de Atividades Educativas. Paulatinamente, esses servidores estão sendo devolvidos, à medida que novos 

contratos especiais e concursados são efetivados. 

Fonte: Resposta da SME ao documento: Solicitação de informações. 

                                            
29

As Diretrizes de Organização do Triênio 2012-2014 da SME (GOIÂNIA, 2011, p.74), prevê a lotação 

de AAE nas escolas de Tempo Integral dependendo do quantitativo de educandos, na razão de 1 Auxiliar 

para cada grupo de 30 crianças. 

30
 Observa-se também que há um grande déficit de profissionais para esse cargo e que novos contratos 

estão sendo efetivados por meio de Processo Seletivo Simplificado (Cf.: EDITAL Nº 01/2013). 

31
 Comissionados são aqueles que assumem o cargo em caráter provisório, sem a realização de concurso 

público, podendo ser exonerado livremente.  
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É interessante apresentar também os dados referentes ao quantitativo de 

professores-referência que estão atuando na educação infantil do município atualmente 

para que se conheça a realidade dos profissionais nas instituições da RME. 

Quadro 07: Quantitativo de professores da educação infantil na SME de Goiânia em 

junho de 2014. 

Educação Infantil em CMEIs 1569 

Educação Infantil em Escolas de Ensino 

Fundamental 

201 

Total 1770 

Fonte: Resposta da SME ao Ofício 01/2014. 

 

As informações apresentadas nos quadros 04 e 06 demonstram que ocorre um 

crescimento vertiginoso do quantitativo de AAE entre os anos de 2001 e 2014. Mostram 

também que há déficit desses profissionais e que outros AAE continuam sendo 

contratados pelo processo seletivo simplificado
32

. Diante dessa realidade cabe 

questionar se há uma tendência de estabilização dessa função dentro da SME. Nesse 

questionamento é importante pontuar que o cargo de AAE, passa a fazer parte do 

quadro de funcionários da educação ao ser enquadrado no Grupo Ocupacional Técnico-

Administrativo na RME, que é regido por um plano de carreira geral do município. O 

texto do Anexo V da Lei nº 8623, de 26 de marco de 2008, que, dispõe sobre o Plano de 

Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Administrativos e Operacionais do 

Quadro Permanente da Administração Direta, Autárquica e Fundacional da Prefeitura 

Municipal de Goiânia e dá outras providências faz a descrição sumária do cargo de 

AAE: 

 

TÍTULO DO CARGO: AUXILIAR DE ATIVIDADES 

EDUCATIVAS DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

Auxilia os professores em todas as atividades executadas nos Centros 

Municipais de Educação Infantil, promovendo ações que objetivem o 

desenvolvimento integral das crianças de 0 (zero) a 06 (seis) anos de 

idade, responsabilizando-se pelo descanso, higienização das crianças e 

utensílios de uso comum, bem como pelo recebimento e entrega das 

crianças aos pais ou responsáveis e, auxilia outros profissionais no 

desenvolvimento de programas e atividades sócio-educativas em 

outras unidades do Município. 

                                            
32

 Edital nº 001/2013 
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REQUISITOS PARA INGRESSO NO CARGO: Ensino Médio 

Completo na modalidade Normal (Magistério) e aprovação em 

Concurso Público. 

 

Como se expressa no texto acima o ingresso no cargo de AAE deverá ser por 

meio de concurso público. Assim, o primeiro concurso da SME de Goiânia para o 

preenchimento de vagas para AAE ocorreu no ano de 2007. O quadro a seguir 

representa o recorte do Anexo V do Edital
33

 desse concurso que descreve o cargo e 

prevê as exigências mínimas para o seu provimento. 
 

Quadro 08: Recorte do Anexo V do Edital do concurso para AAE – 2007 

ANEXO V  

DEMONSTRATIVO DE CARGOS, VAGAS, REQUISITOS, DESCRIÇÃO SUMÁRIA, 

CARGA HORÁRIA E VENCIMENTOS DO PLANO DE CARREIRA GERAL DO 

MUNICÍPIO (LEI nº 7.048 de 30/12/1991) 

 

CARGOS 

/ 

NÍVEL 

FUNÇÃO 
N.º DE 

VAGAS 
REQUISITOS 

DESCRIÇÃO 

SUMÁRIA 

CARGA 

HORÁRIA 

VENCIMENTO 

JULHO/07 

** 

Auxiliar 

de 

Atividades 

Educativas 

I  

Agente 

Educativo  

522  

*28  

Ensino Médio, 

na modalidade 

Normal  

(Magistério)  

-Apoia os 

professores em 

todas as 

atividades 

executadas nos 

Centros 

Municipais de 

Educação 

Infantil – CMEI, 

promovendo 

ações que 

objetivem o 

desenvolvimento 

integral das 

crianças de 0 

(zero) a 6 (seis) 

anos de idade.  

-Executa outras 

atribuições 

compatíveis com 

o cargo.  

30 h  R$ 400,00  

*Vagas reservadas aos candidatos portadores de deficiência. 

** LOTAÇÃO: O candidato será lotado de acordo com as Diretrizes de Organização do ano 

letivo vigente e necessidades da Rede Municipal de Educação, em qualquer Unidade Escolar do 

Município, independente da região onde resida. 

Fonte: Edital nº 002/2007 

 

                                            
33

Cf. Edital n.° 002, de 10 de agosto de 2007. 



78 
 

 
 

Em 2010 a SME de Goiânia realiza novo concurso público para AAE. O 

quadro 09 a seguir representa o recorte do Anexo I do Edital
34

 do referido concurso e 

nele encontram-se especificados os aspectos exigidos para o preenchimento desse cargo. 
 

Quadro 09: Recorte do Anexo I do Edital do concurso para AAE - 2010 

ANEXO I 

PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E 

OPERACIONAIS DO QUADRO PERMANENTE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E 

FUNDACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA (Lei nº. 8.623/2008) 

CARGO  Nº. DE  

VAGAS 

**REQUISITOS DESCRIÇÃO 

SUMÁRIA 

CARGA  

HORÁRIA 

VENCIMENTO  

JULHO/2010 

Auxiliar de  

Atividades  

Educativas 

573  

*30 

Ensino Médio, na  

modalidade Normal  

(Magistério) 

- Auxilia os 

professores em 

todas as atividades 

executadas 

nos Centros 

Municipais de 

Educação Infantil – 

CMEI, promovendo 

ações que 

objetivem o 

desenvolvimento 

integral das 

crianças de 0 (zero) 

a 6 (seis) anos de 

idade, 

responsabilizando-

se pelo descanso, 

higienização das 

crianças e utensílios 

de uso comum, bem 

como pelo 

recebimento e 

entrega das crianças 

aos pais ou 

responsáveis e, 

auxilia outros 

profissionais no 

desenvolvimento de 

programas e 

atividades sócio-

educativas em 

outras unidades do 

Município. 

- Executa outras 

atribuições 

compatíveis com o 

cargo. 

30h  

semanais 

***R$ 634,64 

* Vagas reservadas aos candidatos Portadores de Deficiência.  

** Requisito comum a todos os candidatos ao cargo de Auxiliar de Atividades Educativas: ter reconhecida 

idoneidade moral, comprovada por Atestado de bons antecedentes e Certidão Negativa do Cartório Distribuidor 

Criminal da Comarca do domicílio do concursando, a serem obtidos respectivamente nas Secretarias de 

Segurança Pública, e Justiça Federal e Estadual.  

                                            
34

 Edital n.° 002, de 29 de junho de 2010. 
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*** Além do vencimento descrito no quadro de vagas e requisitos o Auxiliar de Atividades Educativas no 

efetivo desempenho do cargo percebe Auxílio Transporte.  

LOTAÇÃO: o Auxiliar de Atividades Educativas será lotado de acordo com as Diretrizes de Organização do 

ano letivo vigente e necessidades da Rede Municipal de Educação, em qualquer Unidade Escolar do Município, 

independente da região onde resida. 

Fonte: Edital nº 002/2010 

Aqui é interessante retomar os dados do quadro 06 para se confrontar com os 

números dos editais apresentados nos quadros 08 e 09. Observa-se que nesses dois 

concursos que foram realizados pela SME de Goiânia foram oferecidas 1095 vagas para 

o cargo de AAE. Contraditoriamente, entretanto, os dados do quadro 06 apresentam que 

atualmente há 577 AAE efetivados como estatutário no cargo. Ou seja, são números que 

indicam que quase a metade das vagas oferecidas nos concursos não foi efetivada e 

assim um número enorme de AAE encontra-se em regime de contrato temporário de 

trabalho. O questionamento a essa situação é de grande relevância e aponta para a 

necessidade de estudos para a melhor compreensão da realidade do trabalho vivenciado 

pelas AAE. É fundamental também que se questione a opção do município de Goiânia 

em realizar continuamente os processos seletivos simplificados para atender a demanda 

de pessoal de sua secretaria de educação. 

Outro aspecto a se destacar refere-se à formação mínima para o cargo. Sobre 

essa formação é interessante observar que desde a criação do cargo com a Lei nº 8175 

de 30 de Junho 2003 e nos dois concursos realizados pela SME – em 2007 e em 2010 – 

a exigência de escolaridade é o Ensino Médio na modalidade Normal/Magistério para se 

ingressar no cargo de AAE. No entanto, no desenvolvimento desse cargo, a Lei nº 9128, 

de 29 de dezembro de 2011, que ―Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e 

Vencimentos dos Trabalhadores Administrativos da Educação do Município de Goiânia 

e dá outras providências”, no Art. 10º do Capítulo II elimina a exigência do Magistério, 

estabelecendo que a formação mínima para o cargo seja o Ensino Médio: 

 

Art. 10. Para o ingresso nos cargos que integram o Quadro 

Permanente dos Trabalhadores Administrativos da Educação serão 

exigidos os seguintes níveis de escolaridade, respectivamente: 

 

I - Agente de Apoio Educacional – 6º Ano Completo do Ensino 

Fundamental; 

II – Assistente Administrativo Educacional – Ensino Médio Completo 

III – Auxiliar de Atividades Educativas – Ensino Médio Completo  
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Os demais processos simplificados
35

 para provimento de vagas para esse cargo 

por meio de contrato temporário de trabalho, também exigem apenas Nível Médio como 

formação mínima, não inserindo a modalidade Normal/Magistério. É importante trazer 

essa discussão, uma vez que deixar de se exigir a mínima formação para a docência 

representa grande retrocesso para o trabalho na educação infantil, porque o quesito 

formação é um aspecto indispensável para a qualificação para o trabalho na educação 

infantil como um elemento fundamental para se atender as especificidades dessa etapa 

da educação básica.  

No desenvolvimento do cargo de AAE é também essa Lei nº 9128/ 2011 

(supracitada) que passa a dispor sobre o plano de carreira desses funcionários e ―institui 

o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Trabalhadores Administrativos da 

Educação, com lotação exclusiva na Secretaria Municipal de Educação, sob o regime 

do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Goiânia e legislação complementar 

pertinente”. De acordo com esse Regimento aos servidores efetivos no cargo de AAE, 

enquadrados no administrativo da SME de Goiânia, são previstos os benefícios de 

carreira comuns aos ―Trabalhadores Administrativos da Educação
36

‖. 

Muitas questões emergem ao se estudar a proposição e o desenvolvimento do 

cargo de AAE na SME de Goiânia. As contradições, as tensões vivenciadas e 

dificuldades impostas nesse processo histórico exigiram tomadas de decisões que 

delinearam o desenvolvimento e a constituição da identidade da educação infantil no 

município. Assim elementos importantes da instituição desse cargo serão apresentados 

no próximo capítulo c algumas situações serão ainda retomadas a partir do 

entendimento das pessoas que tiveram participação decisiva no processo de transição da 

educação infantil no sistema municipal de educação de Goiânia.  

                                            
35

 Cf.: Edital 023/2012; Edital 01/2013. 

36
Este plano de carreira dispões sobre cargos e estrutura de carreira dos trabalhadores administrativos da 

educação do município de Goiânia e além da exigência de formação dentre outras questões, regulamenta 

para os AAE, a jornada de trabalho (30h semanais - 6h/dia), a progressão horizontal (a cada 3 anos), a 

progressão vertical (a cada 4 anos) e prevê adicional de titulação. Cf.: Goiânia (2011). 

 

 

 



81 
 

 
 

CAPITULO III 

A CRIAÇÃO DA OCUPAÇÃO DE AAE NA SME: ATORES, CONTEXTO E 

TENSÕES 

 

Este capítulo foi organizado com o interesse de apresentar o contexto da 

gênese, desenvolvimento e efetivação do cargo de AAE na visão dos atores que 

participaram da criação e efetivação desse cargo
37

 dentro do quadro de funcionários da 

prefeitura de Goiânia no período de 1998-2009. Para isso, por meio de entrevistas, 

buscou-se conhecer as análises das pessoas que ocuparam o cargo de chefia da DEI e 

também da secretária municipal de educação no período demarcado. 

Assim, inicialmente ouvimos Nancy Alves de Lima Alves, que foi a primeira 

chefe da DEI e atuou de 1998 a 2000, quando esta Divisão foi criada dentro do 

departamento pedagógico (DEPE) da SME. Em seguida conversamos com Eulâmpia 

Neves Ferreira que assumiu a chefia da DEI posteriormente, de janeiro de 2001 a 

dezembro de 2004. Fechando as entrevistas com as responsáveis pela DEI, escolhidas 

como participantes dessa investigação, ouvimos Cynthia Regina da Cunha Rocha que 

dirigiu a DEI de 2005 até o início de 2009. Passamos então à entrevista com Walderês 

Nunes Loureiro que foi Secretária Municipal de Educação (2001-2004) na ocasião em 

que se registra a publicação da Lei nº 8175 de 30 de junho de 2003, que cria o cargo de 

AAE no Grupo Ocupacional Técnico Administrativo do Quadro de Pessoal da 

Administração Direta do Município de Goiânia. A partir dessas entrevistas alguns 

elementos importantes nos possibilitaram um melhor conhecimento acerca do que hoje 

constitui o cargo de AAE na SME. 

Já tratamos, no capítulo anterior, de alguns elementos do processo de passagem 

da educação infantil da assistência social para a SME, entretanto é importante voltar a 

esse assunto para demarcar o contexto histórico em que a problemática desse estudo 

está inserida. Retomando a história do atendimento da criança de zero a cinco anos pela 

SME data-se, a partir do ano de 1999, a passagem gradativa das 16 instituições da 

FUMDEC, dos 64 convênios e das 71 creches estaduais administradas pela Secretaria 

Estadual de Cidadania e Trabalho (SECT) para a RME de Goiânia. Foi uma trajetória 

permeada por grandes contradições e por relevantes embates políticos, sociais e 

                                            
37

 Cabe lembrar que inicialmente criou-se a função de Agente Educativo (AE) e no desenvolvimento 

dessa função se instituiu o cargo de AAE na SME de Goiânia. 
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pedagógicos que foram retratadas nos documentos e estudos e confirmadas nas falas das 

entrevistadas.  

Assim passaremos a seguir a tratar dos principais aspectos levantados nessas 

entrevistas no tocante ao objeto de estudo que está sendo investigado, ou seja, a 

constituição e efetivação do cargo de AAE na SME de Goiânia. 

 

3.1. Tensões e contradições na passagem da responsabilidade da educação infantil 

para a SME 

 

 

Retomaremos inicialmente a criação da DEI e as atribuições imputadas a essa 

Divisão. A SME instituiu a DEI em 1998, com a finalidade de promover ações que 

atendessem as especificidades da educação infantil seguindo os princípios e concepções 

expressos nas novas legislações, a CF/1988 e a LDB/1996 (GOIÂNIA, 2004). A criação 

da DEI atende a uma necessidade gerada pelas intensas modificações que ocorrem no 

contexto de transição da educação infantil da assistência social para os sistemas 

municipais de ensino. Esse processo de mudanças vai exigir dessa Divisão um trabalho 

estrutural de grande relevância para a efetivação dessa passagem e consolidação da 

educação infantil na SME. As análises de Nancy Alves retomam esse momento 

histórico, 

 

A criação da Divisão responde, de certa forma, a modificação 

inclusive na legislação trazendo a educação infantil como parte da 

educação básica. Era uma mudança tanto da estrutura administrativa, 

quanto da estrutura pedagógica da educação infantil.  

 

Ao longo do tempo o trabalho da DEI se diversifica e articula-se entre as 

diversas áreas e departamentos da SME. Assim as ações da Divisão incorporam 

discussões englobando dimensões pedagógicas, políticas e administrativas da educação 

infantil no município de Goiânia. Essas questões se confirmam no depoimento de 

Eulâmpia Ferreira ao descrever as funções que exercia a frente da Divisão  

 

A gente lidava com várias questões da educação infantil, desde a parte 

legal até as questões pedagógicas mesmo. Discussão sobre lotação de 

pessoal também, de toda a estrutura do quadro de pessoal, todas as 

questões de estruturação física dessas instituições, a gente lidava com 

isso até a dimensão pedagógica da instituição de educação infantil. 
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Observa-se na fala de Eulâmpia Ferreira o grande alcance e a diversificação 

das funções da DEI que envolvem desde a elaboração de uma proposta pedagógica e a 

modulação de pessoal, até a adequação dos espaços para o funcionamento dos CMEIs.  

A abrangência da atuação dessa Divisão e sua interlocução com os demais 

departamentos da SME também se comprovam na fala de Cynthia Rocha: 

 

Ao mesmo tempo em que é amplo, o trabalho da DEI depende de 

outras instâncias. Assim você tenta caminhar com alguns processos e 

com algumas ideias, mas você esbarra no trabalho de outro 

departamento, de outra divisão. Então ele é amplo, no sentido de 

várias atribuições, mas é restrito no sentido de que você não consegue 

caminhar independente de outros departamentos, de outras chefias.   

 

O grande elenco de atribuições e articulações entre os departamentos da SME 

revela a participação decisiva da DEI para a criação e organização das instituições, para 

a elaboração de uma proposta pedagógica, para a formação de um quadro de professores 

e esse conjunto de ações foi determinante no processo de estruturação e de construção 

da identidade da educação infantil da RME.    

O processo de passagem da responsabilidade da educação infantil para as 

secretarias de educação dos municípios foi marcado por pressões, embates políticos, 

sociais, pedagógicos e econômicos. Em Goiânia, esse processo de transição, carregado 

de grandes contradições, perpassou todo período analisado e aparece nos relatos das 

informantes dessa pesquisa.  

A SME de Goiânia já atendia desde 1995 as turmas de pré-escola nas escolas 

de Ensino Fundamental. As instituições para crianças de zero a seis anos de idade 

estavam sob a responsabilidade da prefeitura nas ações da FUMDEC e também do 

Estado ligadas à SECT. A partir das novas legislações o atendimento das crianças de 

zero a cinco anos passa a constituir a educação infantil, primeira etapa da educação 

básica. Assim muitas mudanças tiveram que ocorrer para que essas crianças passassem 

a ser atendidas pelas secretarias de educação dos municípios, visto que, com a obrigação 

criada pela Constituição Federal o sistema educacional precisou se equipar para dar 

respostas a esta nova responsabilidade (CAMPOS; ROSEMBERG; FERREIRA, 2001). 

No município de Goiânia essa adequação foi bastante tumultuada, marcada por rupturas 

e por dificuldades de diversas ordens. Importantes decisões administrativas e políticas 

foram tomadas de forma imediata, acordos firmados foram descumpridos, estudos 

ignorados e um conjunto de ações desarticuladas geraram consequências conflituosas e 
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exigiram um trabalho intenso da equipe de gestores da educação infantil naquele 

contexto. Essa realidade pode ser retomada no depoimento de Nancy Alves que oferece 

detalhes que possibilitam compreender aquele momento, 

 

Durante o ano de 1998 foi constituído um grupo para estudar a 

transição das creches. Esse era um grupo técnico que foi constituído 

por profissionais de vários departamentos da Secretaria: o 

Departamento de Modulação, Assessoria de Planejamento, 

Departamento de Administração Escolar Departamento de Ensino. 

[...]. Então esse grupo foi responsável por fazer um estudo técnico 

preliminar para a municipalização da educação infantil em Goiânia. 

Esse processo foi feito no 1º semestre de 1998, fazendo um 

diagnóstico das instituições, fazendo projeções das possibilidades 

financeiras, etc. Aqui eu vou trazer a memória e não posso precisar as 

datas, mas no final de 1998 tinha sido acordado que nós teríamos mais 

o ano de 1999 para preparar a secretaria, dadas as necessidades que 

haveria de organização interna. Em uma reunião coletiva esse foi o 

encaminhamento. Mas alguns dias depois, não foram semanas, nem 

meses, mas alguns dias depois, em uma reunião do primeiro escalão 

do governo municipal, foi decretado que no dia 1º de janeiro de 1999 

a FUMDEC fecharia a divisão de educação infantil e todas as creches 

seriam atendidas pela SME. Então esse foi o contexto de transferência, 

em uma situação que havia se decidido mais um ano, elas vieram. Elas 

foram simplesmente transferidas por um ato administrativo. 

 

O quadro apresentado no relato acima revela a ausência de preparação e de 

adequação prévia para que a SME pudesse atender as especificidades dessa etapa da 

educação básica. Consequentes do imediatismo dessa transferência e frente às demandas 

completamente novas no contexto administrativo e pedagógico da SME surge uma série 

de dificuldades para o atendimento das necessidades das crianças. Tamanhas 

dificuldades se davam em parte pela novidade que representava para a SME a 

modalidade desse trabalho: atendimento de crianças já a partir do nascimento, em tempo 

integral e na perspectiva da compreensão das especificidades da educação infantil. Essa 

realidade se confirma nas palavras abaixo: 

 

Esse foi um período que o trabalho era novo para a equipe toda da 

SME, tanto pedagogicamente como administrativamente. Fazer 

licitação para comprar mamadeira? Isso não é material pedagógico! 

Não era! Entender essa dinâmica, inserir isso na dinâmica da SME, 

abrir as possibilidades administrativas, foi um trabalho bastante 

complexo. (NANCY ALVES) 
 

Muitos dos entraves vivenciados ocorriam pela mudança da esfera 

administrativa. Isso porque as exigências impostas aos processos de aquisição de 
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materiais da educação eram muito diferentes do que acontecia na FUMDEC. Assim as 

questões administrativas e burocráticas interferiam no funcionamento e na organização 

do cotidiano dos CMEIs de forma bastante representativa nesse contexto. Os exemplos 

dos conflitos que se apresentavam pela natureza das novas exigências enfrentadas pela 

SME aparecem nesse outro trecho da fala de Nancy Alves: 

 

A secretaria se viu diante de processos até então desconhecidos, desde 

a compra de pão e gás, que a FUMDEC por ser fundação possuía 

alternativas menos burocráticas do que a SME, em que tudo depende 

de licitação de autorização com 90 dias de antecedência. Passamos 

inclusive por situações de falta de alimentos, porque não conseguia 

comprar. Não conseguia comprar, porque o dinheiro da educação 

tinha um trâmite diferente do que era na FUMDEC.  

 

As barreiras enfrentadas para a aquisição de materiais básicos, apresentadas 

acima são convergentes com o depoimento de Walderês Loureiro quando narra a 

amplitude das questões de sua gestão para a providência de objetos de uso diário, ―a 

educação infantil na nossa gestão foi um desafio muito grande e tudo, desde brinquedos, 

banheira para dar banho, tudo, a secretaria teve que providenciar, então foi um desafio 

muito grande‖. 

Além das dificuldades de compras e suas consequentes implicações para 

atendimento de todas as provisões necessárias, a falta de preparação prévia da SME para 

assumir as exigências objetivas da educação infantil desencadeava também outros 

impasses. Um deles refere-se aos espaços físicos, ou melhor, a ausência de prédios para 

o funcionamento das instituições. Nesse período havia uma intensa pressão da 

população por atendimento e uma difícil articulação da prefeitura para a construção ou 

reforma imediata dos prédios. Muitos dos edifícios recebidos do Estado exibiam 

péssimo estado de conservação e essa precariedade trouxe, inclusive, consequências 

graves para a saúde das crianças. Walderês Loureiro descreve essa situação: 

 

Quando nós assumimos tinha casos de CMEI em que até 60% das 

crianças estavam com pneumonia. E vários outros com menos casos. 

É claro que o CMEI tinha algo a ver com isso. Aí nós pedimos uma 

análise da secretaria de saúde. A secretaria analisou os CMEIs que 

tinham maiores casos e confirmou que muitos não podiam continuar 

atendendo. Eram problemas com a umidade, falta de sol e assim 

tivemos que fazer transferências com urgência e alugar outras casas. 
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Acrescenta-se a toda essa problemática, junto ao desafio de realizar um 

atendimento de qualidade, as exigências da população por vagas nos CMEI que gerava a 

necessidade de ampliação do atendimento e a pressão para que a SME cumprisse a 

determinação legal. Essas são questões que se confirmam no relato de Walderês 

Loureiro: 

 

Na verdade tínhamos dois desafios, o desafio do não atendimento, 

porque a procura era bem maior do que podíamos ofertar e ainda da 

qualidade. Junto a isso a transferência da educação infantil do estado - 

que era assistência social, não era educação - para o município dentro 

da área da educação havia uma pressão muito grande porque essa 

determinação dessa transferência da educação infantil sair da 

assistência social e vir para a educação foi uma determinação da LDB 

de 1996. 

 

Todas essas análises se juntam a contradição entre a necessidade de se cumprir 

as determinações legais, que, como já dito anteriormente, transferia para os sistemas de 

educação a obrigação de ofertar a educação infantil, sendo que a LDB/96 já previa que 

essa transferência deveria ocorrer até o ano de 1999, em contrapartida com a falta de 

condições objetivas da SME para atender a essa determinação. Mesmo já tendo iniciado 

o processo de transição das instituições da FUMDEC, a inserção das demais instituições 

ainda estava em andamento. Diante dessa situação o MP mediou um acordo de 

cooperação entre as secretarias (SME e SECT). Esse Ministério estabeleceu também um 

acordo com a SME para que a transferência das instituições do Estado ocorresse 

gradativamente. Entretanto a presença do MP nessa mediação, na opinião da secretária 

municipal de educação da época, constituiu-se muito mais como uma pressão para que a 

SME cumprisse imediatamente as exigências da CF: 

 

Quando assumimos o MP fez uma pressão violenta para que em 2001, 

nós já fizéssemos a transferência e nós discutimos muito e fizemos um 

acordo com o MP e essa transferência foi parcelada. Tal ano a gente 

transfere tantas, tal ano tantas, então essa transferência implicava em 

reformar o local, porque não dava para construir, reformar todo 

quadro de pessoal. (WALDERÊS LOUREIRO) 

 

O quadro desenhado até aqui apresenta a realidade dos dissensos enfrentados 

para a implantação da educação infantil no sistema educacional de Goiânia. Apesar do 

fato dessa transição ser fruto de estudos consequentes e de representar a consolidação de 

anos de lutas e reivindicações em prol da educação da criança pequena, a inserção desse 
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atendimento no município foi marcado pelo despreparo e pelos atropelos de diversas 

ordens. Percebe-se a novidade que representava para a sociedade o reconhecimento da 

criança enquanto cidadã, portadora de direitos, inclusive do direito à educação e ao 

cuidado em instituições coletivas a partir de seu nascimento. Consequentemente a 

consolidação desse direito se constitui em outro longo processo de lutas, imputando 

demandas e ações completamente novas para o sistema educacional. Novamente se 

revela a assertiva de Campos (2011) quando diz da tradição cultural e política brasileira 

de propor diretrizes amplas sem previsão de mecanismos operacionais efetivos para 

concretizá-los, visto a falta de preparação prévia para o cumprimento do ordenamento 

legal da educação infantil na SME. Nesse quadro uma discussão se torna de grande 

relevância e refere-se ao profissional que será designado para a realização do trabalho 

com a criança. Assim em um contexto em que não foram providenciados nem mesmo o 

desenrolar de questões burocráticas para facilitar a aquisição de alimentos ou de 

materiais elementares de uso cotidiano o que dirá essa história, então acerca dos 

profissionais para realizar esse trabalho? Passaremos então a nos ocupar desse 

entendimento na próxima seção.  

 

3. 2. Os funcionários das instituições em transição e a constituição de um quadro 

de pessoal para o atendimento as crianças de zero a seis anos 

 

 

Tratando-se do trabalho que agora deveria ser realizado nas novas instituições 

de educação infantil, com a recente transferência uma série de questões foi enfrentada, 

mas é importante situar pelo menos duas condições que se definiam. A primeira refere-

se ao impacto gerado no pessoal que já se encontrava realizando esse atendimento com 

a criança, principalmente os funcionários da FUMDEC. Isso porque lá havia pessoas 

que já trabalhavam há mais de 20 anos, outras com menos tempo, mas que para muitas 

essa transição gerou uma insegurança muito grande que deixou a muitos sem saber o 

que aconteceria com o seu trabalho, principalmente pela forma como ocorreu essa 

passagem. São questões complexas que envolvem mudanças substanciais no trabalho 

que era realizado por esses trabalhadores daí em diante, e que, com certeza, afetava-lhes 

diretamente o modo de vida. Nancy Alves descreve a situação desse pessoal. Segundo 

ela: 
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Nós tínhamos feito estudos, debates, conhecemos a estrutura das 

instituições só que a decisão tinha sido adiada e depois voltou atrás. 

Isso gerou um impacto, inclusive entre as diretoras das creches da 

época. Impacto muito negativo, toda uma tensão – o que será feito do 

pessoal? [E para eles a questão] O que será feito do nosso trabalho 

agora? Então o ano de 1999 foi um ano de intensa conversa, porque as 

diretoras permaneceram, algumas até por mais tempo e nós fomos 

modulando professoras. 
 

Algumas diretoras de instituições se mobilizaram, assumiram uma postura 

contrária a essa transição, convocaram a imprensa para denunciar a situação, realizaram 

reuniões com a comunidade na tentativa de impedir essa transferência. Vejamos o relato 

de Eulâmpia Ferreira que corrobora as informações apresentadas acima e acrescenta 

detalhes desse contexto: 

 

Havia diretoras que estavam na instituição há 23 anos e contrária a 

essa mudança, mobilizou a comunidade, fez protesto nas ruas com 

queima de pneus e presença da imprensa. Nós tivemos várias reuniões 

com a comunidade local para explicar o que estava acontecendo, que 

essa era uma lei nacional e que todo país estava passando por esse 

processo de transição.  

 

A segunda situação que se definia nesse contexto refere-se ao vínculo dos 

profissionais que atuavam no trabalho com as crianças. Ligados à assistência muitos 

desses trabalhadores não tinham vinculo com a SME. Dados acerca desse quadro de 

pessoal foram apresentados no depoimento de Nancy Alves ao consultar os documentos 

de seu arquivo pessoal referentes à avaliação feita pela DEI a respeito das instituições 

em 1998 e 1999:  

68% eram profissionais vinculados à FUMDEC; depois os servidores 

do quadro do magistério da secretaria - do convênio - 12%; 10% da 

Sociedade Cidadão 2000; 10% da COMURG e 1% eram pertencentes 

a outros órgãos. Quanto à formação eles não atendiam os aspectos 

legais: Quem tinha ―terceiro grau‖ [Ensino Superior] era 27%; 9% 

tinham só o Ensino Fundamental e apenas 9% tinha o curso de 

Magistério. 

 

Esse fato representava uma contradição porque o sistema educacional assumia 

a educação infantil, porém a grande maioria das pessoas que atuavam junto às crianças 

se encontrava ainda na assistência social. Para Eulâmpia Ferreira havia nesse momento 

uma duplicidade: 

 

Porque na verdade a educação infantil tinha vindo para a educação, 

mas ela não tinha saído da assistência social. Por que não tinha saído 

da assistência social? Porque se fez essa transição enquanto política 
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pública educacional, porém o quadro de profissionais permaneceu da 

assistência, os dirigentes, os diretores dos CMEIs, os profissionais 

considerados auxiliares, muitos da FUMDEC, profissionais da área 

administrativa em sua maioria da FUMDEC. [...] Quando se deixa de 

ser uma política de assistência social e passa a ser uma política 

educacional, eu penso que o que é primordial é que o grupo gestor seja 

da educação, e não era. 

 

Essa dupla ordem de questões, ou seja, o impacto negativo da transição de 

secretarias causado no pessoal da FUMDEC e a crescente necessidade de modulação de 

professores para o trabalho com as crianças foi uma situação complexa que toda a 

equipe da SME teve que enfrentar.  

Naquele contexto a SME passa a dispor desse quadro de funcionários da 

FUMDEC e além deles tinham também pessoas que estavam vinculadas a COMURG e 

à Sociedade Cidadão 2000 trabalhando da educação infantil. Porém, esse quadro de 

funcionários não contemplava as necessidades da criança e não atendia as deliberações 

da educação infantil em sua nova configuração. Além disso, essa era uma situação 

passageira visto que somente por algum tempo esse pessoal permaneceria e então seria 

substituído gradativamente por funcionários da SME. 

O quantitativo de trabalhadores era insuficiente para a demanda crescente e 

também não atendia a razão adulto/criança, visto que na realidade da FUMDEC havia 

um número muito grande de crianças e poucos funcionários para o trabalho.  

Esses funcionários também não atendiam à formação proposta na nova 

legislação. Isso porque a legislação – LDB/1996 – já determinava que o trabalho 

docente na educação infantil deveria ser realizado por professores habilitados em 

pedagogia ou magistério. Porém, havia uma grande diversidade de profissionais que 

atuava na educação infantil naquele período. Identificavam-se, inclusive, pessoas sem 

qualquer formação realizando esse trabalho, o que revela a necessidade de maior 

conhecimento das especificidades dessa etapa da educação básica. Fúlvia Rosemberg 

(1994) apresenta essa diversidade mostrando uma realidade recorrente no cenário 

brasileiro naquele período histórico, que era vivenciada também em Goiânia pela equipe 

gestora. Trata-se da dificuldade encontrada em contratar professores para trabalhar em 

creches e pré-escolas, porque, segundo a autora, essas professoras não se dispunham a 

realizar atividades menos nobres, como trocar fraldas, por exemplo. O relato de Nancy 

Alves corrobora aspectos dessa realidade e descreve que a administração enfrentava 

uma situação emblemática para a realização da modulação de pedagogas: 
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O que acontecia quando a gente modulava as professoras? Era o efeito 

―bumerangue‖! Elas iam, ficavam lá às vezes um dia, às vezes uma 

semana e voltavam dizendo ―não quero trabalhar em creche‖. E aí as 

diretoras antigas diziam, ―não mandem pedagogas pra cá, porque elas 

não dão conta do trabalho. nós queremos só as de magistério, só as 

P1‖. (NANCY ALVES) 

 

Essa situação perdurou até a gestão de Walderês Loureiro. A secretária também 

apresenta uma realidade conflituosa entre a falta de pessoal e a dificuldade de modular 

professoras com formação, porque as pedagogas não se sentiam formadas para realizar 

as atividades relacionadas ao cuidado com o corpo, alimentação e higiene da criança e 

nem se dispunham a esse tipo de trabalho. Em suas palavras: 

 

Não tinha pessoal, o pessoal do estado eram cuidadores, não tinha 

professores. Outro ponto que foi uma observação que fizemos é que as 

pedagogas tinham muita dificuldade de fazer as atividades de cuidado 

com a criança. Porque uma coisa é ensinar, brincar e tal, mas dar 

banho, trocar roupa, elas tinham muitas dificuldades em fazer isso. 

(WALDERÊS LOUREIRO) 

 

Diante dessa realidade cabe aqui o questionamento acerca da pertinência da 

preparação para o trabalho na educação infantil que é oferecida aos professores pelos 

cursos para o magistério.
38

  

Além da hierarquização do trabalho presente na divisão das atividades do 

cuidado com o corpo, alimentação e higienização, a SME não dispunha, naquele 

contexto, de um quadro de pessoal do magistério nem para atender a demanda e nem a 

legislação. O relato de Nancy Alves mostra também que a necessidade de um número 

maior de profissionais se dava devido ao grande distanciamento entre a nova 

configuração da educação infantil e o modelo de atendimento que era realizado 

FUMDEC, visto que essa Fundação contava com poucos profissionais para atender a 

um quantitativo muito grande de crianças:  

 

Secretaria não dispunha de tantos professores e precisaria fazer um 

concurso enorme para contratar professores para ocupar todas as 

funções docentes. Porque a gente tinha lá na FUMDEC uma razão 

adulto/criança extremamente alta, poucos funcionários e muitas 

                                            
38

 Esse questionamento foi realizado por Cerisara (2002, p. 17) ao discutir essa questão: ―Esta situação 

leva a pensar em até que ponto os cursos de magistério e de pedagogia pré-escolar, tal como estão 

estruturados, são adequados para formar as educadoras de educação infantil que devem desenvolver 

integralmente atividades de cuidado e educativas‖. 
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crianças. Essa era a realidade. Com esses funcionários sem a formação 

pedagógica. Começamos a modular os professores para substituir 

gradativamente esse pessoal. Mas sempre com o dilema da função de 

cuidar e educar. (NANCY ALVES) 

 

Nesse sentido a falta de pessoal se confrontava com a crescente necessidade de 

ampliação para se atender a demanda que era, inclusive, a prioridade da gestão de 

Walderês Loureiro que afirma que ―se perguntasse [em sua gestão] qual era a prioridade 

da educação infantil, nós diríamos que era atender as pessoas que estavam esperando 

vagas, agora, atender com qualidade, o que até hoje não se resolveu, está aí‖.  

Além de todos os embates descritos, enfrentavam-se também as dificuldades 

referentes à variação do quantitativo de profissionais que precisariam ser modulados. 

Porque em algumas circunstâncias eram dois e em outras, três profissionais por 

agrupamento e por turno. Essa relação se vincula a idade da criança sendo que para o 

berçário, por exemplo, seriam necessários até três adultos por turno. Diante dessa 

especificidade, além de não haver no quadro da SME professores efetivos para essa 

demanda, o departamento financeiro também mostrava que não havia orçamento para 

modular tantos professores para atender a todas essas necessidades. As análises de 

Nancy Alves esclarecem a lógica dessa relação para a administração no momento de 

modulação:  

 

Precisava por pessoal lá, não tinha pessoal do magistério, a 

administração afirmava que não podia bancar esse pessoal do 

magistério, custaria muito caro. Porque a administração trabalhava 

com qual lógica? Um professor no Ensino Fundamental para vinte 

cinco/ trinta alunos. Daí colocar três para dezoito? Seis para dezoito? 

Porque são três em um período e três no outro, são seis. Então é 

pesado, é matemática. (NANCY ALVES) 

 

Revelam-se até o momento algumas dificuldades enfrentadas pela SME para a 

consolidação da transferência do atendimento à criança de zero a cinco anos de idade, 

que estava na secretaria de assistência social para a RME. Nessa trajetória destacam-se 

os percalços da difícil tarefa de transformação de toda a estrutura até então existente 

para atender as novas exigências da educação infantil como primeira etapa da educação 

básica.  

Para a resolução dos entraves da constituição de um quadro de professores para 

atuar na educação infantil, muitos ajustes foram feitos na tentativa de se atender a 

necessidade imediata de professores para esse trabalho. Muitos desses ajustes, apesar de 
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expresso caráter transitório de sua proposição, vem se consolidando na realidade da 

SME. Sobre esses aspectos passaremos então a discorrer. 

 

3.3 A gênese do processo de criação da ocupação AAE: necessidade e 

transitoriedade 

 

Diante de toda complexidade apresentada na seção anterior no tocante ao 

quadro de professores que se precisava constituir para a educação infantil, a equipe 

gestora procurava meios de resolução dessa problemática. Era realmente algo novo que 

estava acontecendo e em várias partes do país esse contexto de transição gerava muitas 

tensões. Visando uma alternativa para as dificuldades financeiras e para a constituição 

de um quadro de funcionários para o trabalho com as crianças, a DEI, em discussões 

com o DEPE e outros departamentos da SME, procurou em âmbito nacional e no 

ordenamento legal orientações que direcionasse a resolução da questão. Encontraram 

como forma de atender imediatamente essa demanda a instituição do agente educativo. 

O aporte encontrado para esse direcionamento foi a proposta preliminar do PNE. Aqui, 

é importante trazer, então o depoimento de Nancy Alves, que esteve à frente de toda 

essa discussão e que revela elementos que contribuem para a compreensão desse 

contexto: 

 

O que nós encontramos que nos induziu a criação da função de agente 

educativo? Primeiro fizemos um quadro com o embasamento legal da 

educação infantil da época. Levantamos o que estava na Constituição 

Federal/1988, na Estadual, na Municipal, na LDB/1996. Encontramos 

no Plano Nacional de Educação (PNE) que estava em discussão, na 

versão preliminar - porque nós estamos em 1999 e ele foi aprovado 

em 2001 – a proposta de expansão de vagas e de ―instituir a categoria 

profissional de agente educativo para auxiliar nas atividades 

desenvolvidas nas creches e pré-escolas, providenciando formação 

adequada e viabilização do aproveitamento da competência e da 

experiência adquirida informalmente por membros da comunidade‖.  

 

Então essa foi a solução encontrada pela administração, constituir a função de 

AE para atuar como auxiliar das professoras no trabalho com as crianças. 

Aqui é importante abrir um espaço para apontar as críticas de Moisés 

Kuhlmann Jr. (2011) a essa indicação do PNE, que, para ele, representa a estagnação de 

uma situação que precisaria ser superada. Nas palavras do autor: 
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[...] Surpreende a facilidade com que a proposta para o Plano Nacional 

introduziu ao arrepio da Lei de Diretrizes de Bases, a figura do agente 

educativo para atuar nas creches e pré-escolas, em nome de aproveitar 

a competência e experiência adquirida informalmente por membros da 

comunidade. A valorização desse esforço não é o barateamento 

sugerido pela proposta para o Plano, pois a figura do agente educativo, 

ou qualquer outra denominação que se dê ao profissional sem 

qualificação específica, significa estagnar uma situação já existente. 

(p. 185). 

 

Na continuidade de seus argumentos Kuhlmann Jr. reflete acerca do fato de 

que as pessoas adquiriram competência e experiência no trabalho com a criança, muitas 

vezes devido à necessidade de se criar alternativas de educação por não terem essa 

demanda atendida pelos governos. Conclui propondo a valorização dessa competência 

enquanto ponto de partida para a formação profissional necessária a todos trabalhadores 

da educação infantil, conforme proposto na LDB.  

Voltando ao histórico da constituição da função de AE na SME de Goiânia, é 

importante lembrar que ainda estava posta a impossibilidade de realização de concursos 

para a contratação desse pessoal. Diante desse aspecto fica a questão: quem seriam 

então as pessoas que assumiriam a função de AE nas instituições? A ideia foi buscar 

dentre os funcionários administrativos o pessoal para esse trabalho. Porém a equipe 

instituiu como requisito de formação mínima o Ensino Médio em Magistério e 

cooptando essas pessoas no quadro de funcionários da prefeitura municipal. Todas essas 

definições ficam mais esclarecedoras nas palavras de Nancy Alves: 

 

Se o PNE indicava a instituição dessa categoria, nós nos voltamos 

para o regimento dos servidores públicos municipais e localizamos 

nesse regimento o que nós teríamos fora do quadro do magistério, que 

se aproximasse dessa função. Então nós propusemos cientes da 

contradição que isso representava a função de Agente Educativo 

baseada na ideia da necessidade imediata. [...] Então o que nós 

encontramos? A gente tinha no quadro da secretaria da educação a 

função de Auxiliar de Atividades Administrativas em que a atividade 

não é uma função docente, mas é o pessoal que trabalhava na 

secretaria e tínhamos também no regimento, no quadro geral de 

servidores públicos municipais, a função de assistente de serviços de 

higiene e alimentação. Lá no PNE está escrito: Agente Educativo para 

auxiliar nas atividades desenvolvidas nas creches e pré-escolas. Quer 

dizer, seriam auxiliares. Colocamos como critério então buscar essas 

pessoas que tivessem formação nível médio, preferencialmente curso 

Normal Magistério. [...] A ideia é que isso fosse transitório.  

 

São evidentes várias contradições e tensões vivenciadas na transição e 

municipalização da educação infantil. Pode-se dizer que a falta de recursos para se 
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contemplar as necessidades que se apresentavam aliada à falta de pessoal foram 

decisivas para a tomada de diversas decisões. Algumas dessas decisões de caráter 

transitório se perpetuaram na RME. Dentre elas a função de AE, que foi proposta como 

uma solução para atender a grande demanda naquele contexto de estruturação da 

educação infantil e que deveria ser substituída posteriormente por professores com a 

mesma formação, mas que se mantém no quadro de pessoal da SME na atualidade com 

a denominação de AAE. Vejamos no relato de Walderês Loureiro as reflexões que 

ocorriam naquele período na defesa da proposição do AE para auxiliar no trabalho das 

professoras, que apresenta alguns dos argumentos da intenção de transitoriedade dessa 

função: 

 

Nós tomamos a decisão que na época achamos correta porque a gente 

não quis fazer como Belo Horizonte fez, como São Paulo fez, 

concurso para professor com magistério, porque pensamos que assim 

ele fica definitivo, e queríamos que o professor com magistério fosse 

transitório. Então o que fazer com essa situação? Havia uma demanda 

enorme da educação infantil, não tínhamos recursos para colocar dois 

professores, todos com nível superior e não dava para colocar um 

numero grande de crianças com um professor só. Ele precisava dividir 

isso com alguém, mas não havia recurso para ele dividir isso com 

outro professor. (WALDERÊS LOUREIRO) 

 

 Inserido nessa problemática estavam também as discussões acerca das 

especificidades do trabalho na educação infantil e do caráter indissociável entre educar e 

cuidar. Aparece nos relatos das entrevistadas a consciência de que o ideal seria não 

haver profissionais diferenciados para a realização de todas as funções com as crianças. 

Entretanto, como expressa Walderês Loureiro, essa era uma questão que a 

administração não tinha a menor condição de solucionar: 

 

Para que de fato sejam indissociáveis as ações de educação e cuidado, 

temos que ter pessoas com a mesma qualificação, com o mesmo 

salário, com as mesmas condições de trabalho. No cuidar e educar isso 

está implícito. À medida que você tem duas pessoas com qualificação 

diferente, com salários diferentes, você já separou o educar e o cuidar. 

Mas não havia a menor possibilidade de se resolver essa contradição 

naquele momento. Para nós era indiscutível que deveria ter um 

professor conduzindo a educação infantil, professor qualificado, com 

nível superior, agora não tínhamos condições de colocar dois, não 

tínhamos condições financeiras, não sei como está hoje, mas acho que 

ainda não tem.  

 

Dentro de toda problemática exposta até aqui, no que é referente à criação da 

função de AE, três ideias simultâneas se apresentam: era uma solução possível e 
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imediata para a falta de pessoal; representava uma evidente elevação da formação desse 

pessoal ao se exigir o nível médio em magistério e havia uma clara intenção de 

transitoriedade dessa função. Observa-se, no entanto, que no decorrer da história da 

educação infantil no município a função de AE longe de apontar para dissolução, vem 

se regulamentando e apresentando, inclusive, um caráter definitivo. Passaremos a seguir 

a elencar elementos do desenvolvimento dessa função.   

 

3.4. Embates e dissensos identificados no desenvolvimento e regulamentação do 

cargo de AAE na SME 

 

A instituição do AE e o vínculo trabalhista das pessoas cooptadas para esse 

trabalho desencadeou diversas discussões que perpassaram o desenvolvimento da 

função do AE, principalmente por sua caracterização como desvio de função. Na análise 

do ordenamento legal do cargo de AAE encontra-se o argumento de que o fato de se 

terem AAA e ASHA exercendo a função de AE constituía uma situação irregular. Essa 

foi a análise de Eulâmpia Ferreira ao apresentar o ponto de vista da DEI. Vejamos: 

 

Essa função de AAE não foi instituída em nossa gestão. Quando nós 

entramos já existia. Não existia no papel, mas existia de fato. Não 

existia o cargo, mas essa função já estava estabelecida dentro das 

instituições e era chamada de agente educativo. E qual era a situação? 

Funcionários da COMURG à disposição da FUMDEC ou da educação 

para ocupar esse cargo, funcionários administrativos da FUMDEC ou 

da SME e muitas vezes, contrato especial. Então mais à frente, com 

mais tempo de gestão o cargo foi criado no quadro administrativo 

geral da prefeitura.   Essa medida que a Walderês tomou, de criar esse 

cargo no administrativo geral da prefeitura nós sabíamos que era uma 

medida provisória, que não era isso que iria resolver a situação, mas 

para aquele momento que saíamos de 13 instituições para quase 40, de 

uma vez, minimizava a situação de irregularidade que se encontrava. 

(EULÂMPIA FERREIRA) 

 

A medida tomada por Walderês, citada por Eulâmpia Ferreira no trecho acima, 

refere-se a Lei nº 8175 de 30 de junho de 2003 que cria o cargo de AAE no Grupo 

Operacional Técnico Administrativo do Quadro de pessoal da Administração Direta do 

Município de Goiânia.  A partir dessa regulamentação o cargo passa a se chamar 

auxiliar de atividades educativas cuja função é de agente educativo
39

.  

                                            
39

 Essa informação se comprova no edital do 1º concurso realizado para AAE (Edital n.° 002, de 10 de 

agosto de 2007). O anexo V do edital desse concurso (já reproduzido no capítulo II desse estudo) 

apresenta a nomenclatura do cargo de AAE e da função de AE. 
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Ao mesmo tempo em que importantes decisões eram tomadas, ocorria uma 

série de ajustes para a adequação da realidade às novas exigências da educação infantil. 

Esse movimento levou a equipe gestora a uma busca por conhecimentos teórico-

práticos, e por assessorias de estudiosos do assunto para a condução dos 

encaminhamentos necessários para a consolidação da transição. Questões que 

tangenciavam a organização do trabalho pedagógico, a gestão, a formação de um quadro 

de professores, a estruturação de espaços físicos, a elaboração da proposta curricular, 

enfim, havia um conjunto de ações fundamentais que estavam sendo gestadas nesse 

período. Extrapolando o contexto municipal as incertezas conceituais e as dificuldades 

objetivas da efetivação da função aparecem no cenário nacional e demarcam essa 

trajetória da passagem da educação infantil para as secretarias municipais de educação. 

Eulâmpia Ferreira descreve o trabalho que estava acontecendo na DEI e as pesquisas 

realizadas em outros estados em busca de informações que subsidiassem o que seria 

feito em Goiânia, 

 

Porque nesse período nós já havíamos buscado os mais diversos tipos 

de assessoria que você pensar. Por exemplo, o Vital Didonet, que na 

época era assessor do Congresso Nacional, esteve aqui com a gente 

por um bom tempo discutindo isso e ele mesmo dizia ―olha o Brasil 

hoje, legalmente, não sabe o que fazer com essa função que é 

necessária, mas que se joga para professor os municípios não darão 

conta de pagar esses dois professores ou mais no mesmo turno, no 

mesmo agrupamento‖. Que é a mesma situação que está até hoje aí, o 

MEC nunca conseguiu estabelecer uma política nacional para esse 

auxiliar. (EULÂMPIA FERREIRA) 

 

As incertezas que cercavam a função de AE perduraram e acompanharam o seu 

desenvolvimento. Na sequência de acontecimentos e encaminhamentos que foram dados 

a discussão acerca da irregularidade dessa função não se resolveu com a constituição 

legal do cargo de AAE, ao contrário gerou novos embates que levaram a questionar esse 

ordenamento. Nesse ponto torna-se necessário aqui retomar o desenvolvimento do cargo 

de AAE. Vimos que inicialmente a Resolução 014/1999 do CME designa AE para 

auxiliar as professoras na educação infantil. As pessoas que assumem essa função não 

estão vinculadas a SME e esse aspecto, na opinião de muitos críticos, é uma 

irregularidade porque se caracteriza como desvio de função. Ao ser criado legalmente 

como um cargo administrativo, outros embates se colocam e a discussão acerca desse 

desvio não se resolve. Entretanto agora o argumento diz respeito ao fato dessa ser uma 
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função que deveria estar regimentada no campo da docência e não na esfera 

administrativa. Conheçamos as pontuações de Nancy Alves a esse respeito: 

 

Porque àquela época não tinha concurso, não constava no estatuto, 

inclusive eu tive que ouvir em debate público que essa função era 

irregular. Eu estou mostrando que ela não era irregular, ela estava 

embasada no estatuto do servidor público municipal, não era desvio de 

função, a não ser dos auxiliares administrativos da secretaria, que 

eram poucos, esses sim porque eles fizeram concurso para o quadro 

administrativo e exerciam função pedagógica. Mas não é isso que 

acontece hoje, regulamentado? A função do auxiliar de atividades 

educativas é uma função administrativa, da carreira administrativa, 

criada dessa maneira, foi transformada nisso e exerce função 

pedagógica. Hoje sim o desvio de função está regulamentado. 
(NANCY ALVES) 

 

Ao longo do processo de consolidação da educação infantil, as dúvidas em 

torno do trabalho desenvolvido pelas AAE continuam provocando uma série de 

discussões. São questões básicas que acompanham o processo, principalmente as 

dúvidas no que tange a formação do AAE e as atribuições desse profissional dentro da 

instituição, tanto na parte administrativa, quanto na parte pedagógica, em contraponto 

ao trabalho indicado à professora. Mesmo havendo nos regimentos a definição das 

atribuições da professora e da AAE essa definição se torna pouco específica 

principalmente diante da compreensão da indissocibilidade entre cuidado e educação no 

trabalho com a criança na educação infantil. Dessa forma no cotidiano das instituições 

muitas dúvidas cercam o trabalho a ser desenvolvido tanto pela AAE como pela 

professora.  

Outro ponto a se discutir refere-se ao contraponto entre o número de AAE em 

contrato temporário e os efetivos. A compreensão dessa disparidade na forma de 

contrato das AAE demanda investigação que foge ao escopo desse trabalho, mas que 

não se pode deixar de apontar uma vez que se evidenciou nesse estudo que desde a sua 

proposição a grande maioria das Auxiliares estava e ainda estão em contratos 

temporários. Essa forma de contrato interfere inclusive nas propostas de capacitação 

desse pessoal. Isso porque do modo como é organizada a proposta de formação dos 

professores da SME não é possível promover cursos às AAE através do Centro de 

Formação de Professores, pela dupla situação: o fato de não estarem efetivados e por 

não constituem o quadro de professores da SME.  Diante dessa situação, para a 

realização de alguma formação às AAE a DEI estabeleceu parceria com a faculdade de 
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educação da PUC/GO para que essa Universidade oferecesse cursos, em forma de 

oficinas para os AAE, inclusive os que atuavam em contrato temporário. Em sua fala a 

informante Cynthia Rocha apresenta essa parceria: 

 

Então nesse período de gestão o trabalho que nós realizamos com os 

AAE foi nesse sentido de preencher as vagas que existiam por meio 

do processo seletivo, encontrar um meio de formação porque ele não 

era um profissional da rede e nós não podíamos oferecer a formação 

pelo centro de formação, nós tínhamos essa dificuldade. E já existia 

uma parceria com a PUC com a professora Júlia. [...] Nós ampliamos 

essa parceria para que ela oferecesse essa formação para os agentes 

que estavam em contrato especial e não era efetivo na RME. 

(CYNTHIA ROCHA) 
 

Não se pode deixar de exaltar, também, as questões fundamentais que 

envolvem o trabalho das AAE em relação a sua caracterização que perpassam sua 

constituição histórica e continuam presentes até os dias atuais. Nesse debate é 

importante retomar a substancial divisão hierárquica de trabalho que se estabelece entre 

a professora e a AAE. Esta hierarquização se apresenta nas diferentes exigências de 

formação, de carga horária de trabalho, de planos de carreira e nas atribuições indicadas 

a cada uma delas pelas regulamentações. Nesses moldes observa-se que a concepção, o 

planejamento e a organização do trabalho ficam a cargo da professora cabendo a 

auxiliar a participação apenas na execução. As atividades indicadas à AAE, por sua vez, 

estão ligadas ao cuidado com o corpo e higienização. Essa realidade se mostra, por 

exemplo, quando na descrição sumária do cargo de AAE encontra-se que elas deverão 

auxiliar os profissionais e se responsabilizar pelo descanso, pela higienização tanto das 

crianças como de utensílios de uso comum. Assim o trabalho com as crianças, 

organizado de forma tão desigual, evidencia, em última instância, a cisão entre aquele 

que deve realizar atividades ditas ―educativas‖ e aquele que deve realizar atividades de 

―cuidado‖. A entrevistada Cynthia Rocha fala sobre o trabalho a ser realizado pelas 

AAE também enfatiza a falta de entendimento que aparece dentro das instituições sobre 

as atribuições do professor e do auxiliar. Essa falta de clareza se mostra em seu relato: 

 

Qual era o nosso grande embate dentro da DEI em relação ao cargo de 

agente? Era essa questão da formação do profissional, porque muitas 

vezes o professor que chegava a instituição tinha a mesma formação 

do agente que já estava na instituição, já trabalhando com a criança. 

Porque o professor tinha o cargo, o salário diferente daquele do 

agente, mas o trabalho deles não estava claro, qual era a função de 

cada um dentro da instituição. Eu quando fui pegar os documentos pra 
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relembrar o que era feito e se tinha algum trabalho que a divisão 

realizou em relação à implementação do cargo, eu fui consultar 

Resolução 194 (CME nº 194/2007), que fala dessa função, que fala 

muito do cuidar, e que está batendo muito nessa questão do cuidar, da 

higienização, e a gente sabe que na pratica, na instituição, esse 

profissional agente, ele trabalha questões pedagógica, não que a 

higienização não seja pedagógica, que o cuidar não seja pedagógico, 

que a alimentação não seja pedagógico, mas o professor ia para a 

instituição com a ideia de que a função do agente era alimentar a 

criança, trocar a criança, dar banho na criança, que ele não podia 

contribuir de outra forma para o trabalho pedagógico. Então esse foi 

um enfrentamento que a DEI encontrou. (CYNTHIA ROCHA) 

 

As reflexões desenvolvidas até aqui permitem inferir duas questões quanto ao 

trabalho realizado com a criança na educação infantil: a primeira já desenvolvida 

anteriormente refere-se ao fato de que no cotidiano da instituição, diante das 

especificidades da educação infantil, dentre as quais a realização de forma indissociável 

das atividades de educação e cuidado, as atribuições da AAE e da professora 

representam uma unidade, não havendo como existir separação de trabalho. A outra se 

refere à evidente necessidade de mais entendimento acerca do trabalho docente na 

educação infantil que possa subsidiar a elaboração de políticas públicas para a 

superação da forma dicotomizada como a organização desse trabalho hoje se apresenta. 

É importante refletir enfim, que apesar do fato do cargo de AAE ter sido 

proposto para atender a uma necessidade imediata, na intenção de que fosse superado 

posteriormente, ao longo da história ele se tornou definitivo na SME. Observa-se que a 

manutenção dessa função ainda hoje se justifica na falta de orçamento para se efetivar o 

quantitativo necessário de professores, com formação especifica para o trabalho na 

educação infantil. Todos esses percalços apresentados até aqui, são demonstrativos do 

desinteresse governamental, da ausência de planejamento para o cumprimento objetivo 

das políticas publicas, e da falta de investimentos financeiros que acompanham 

historicamente a educação brasileira de um modo geral, e a educação da população 

infantil em particular. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A educação infantil inserida pela LDB/1996 à educação básica compreende a 

creche, que atende a criança de zero a três anos e a pré-escola, referente às crianças de 

quatro a cinco anos de idade. Apesar de quase duas décadas dessa inserção os debates 

em torno dessa etapa da educação demonstram a necessidade de maior compreensão das 

especificidades do atendimento institucional à criança pequena. É nessa discussão que 

essa pesquisa se inscreve.   

A proposta dessa pesquisa foi a de contribuir para a compreensão de uma 

ocupação específica, a das AAE na RME de Goiânia. A partir de estudos de referencial 

bibliográfico, documentos e dados empíricos obtidos junto a pessoas que tiveram 

participação decisiva na implantação e efetivação dessa ocupação buscamos responder 

ao seguinte questionamento: diante da realidade do trabalho docente nas instituições de 

educação infantil, como ocorreu o processo de constituição e quais foram os 

desdobramentos da ocupação de AAE na SME de Goiânia? Frente a tal indagação, esse 

estudo se interessou em conhecer os fundamentos da constituição e regulamentação do 

cargo de AAE de modo a instigar um debate acerca da permanência e manutenção dele 

na SME. Essa análise visa contribuir para a compreensão da realidade da educação 

infantil no município de Goiânia e favorecer ao processo de consolidação dessa 

educação enquanto um direito subjetivo da criança. 

Responder ao questionamento proposto nos levou a analisar a trajetória do 

atendimento institucional da educação infantil. Realizamos assim uma retomada de 

como o trabalho na educação infantil constituiu-se historicamente, identificando nessa 

trajetória a dupla origem dessa educação: a assistência e a educação. Nessa dupla 

origem se inserem importantes debates. Um deles trata-se da constatação de que a 

origem assistencial tem sido largamente utilizada como justificativa para os problemas 

vivenciados pela educação infantil. Sob a acusação de não ter uma proposta educacional 

para o atendimento às crianças desenvolveu-se entre os envolvidos com a causa da 

educação da criança pequena, a acusação de que as instituições precisariam deixar de 

ser assistenciais e se tornarem educacionais para a melhoria da educação infantil. No 

centro dessa crítica a educação é anunciada como a redentora e a solução para a 

complexa problemática que envolve a educação infantil. Consequente dessa análise 

constituiu-se uma oposição entre a assistência e a educação.   
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Essa pesquisa, no entanto, trouxe estudos e reflexões que apontam que é falsa 

essa oposição mostrando que a origem dos problemas da educação infantil não está em 

sua história assistencial e sim na ausência de compromisso da administração pública 

com essa etapa da educação, na falta de investimentos financeiros específicos e na 

dificuldade de proposição de políticas públicas consequentes que contribuam para a 

efetivação de uma educação infantil de qualidade pautada no provimento das reais 

necessidades da criança para seu desenvolvimento. Mostrou ainda que a educação 

infantil não pode prescindir da assistência enquanto um direito social e que a concepção 

assistencialista que acompanhou a história da educação traz uma visão preconceituosa 

da pobreza na qual a assistência se apresenta caritativamente como uma dádiva aos 

necessitados e não como um dever social.  

O outro debate que se instala nessa discussão refere-se à dicotomia construída 

historicamente entre as atividades de educação e cuidado que são realizadas com a 

criança na educação infantil. O argumento de alguns profissionais da área é que essa 

cisão decorre da origem assistencial das instituições de educação infantil, sendo a 

unificação e a inserção do atendimento às crianças no setor educacional o aspecto 

necessário para a superação dessa dicotomia. Os autores estudados nessa pesquisa 

mostram, entretanto, que esses argumentos são insuficientes para explicar essa 

problemática e apontam que inserir simplesmente a educação infantil na esfera 

educacional não representa, absolutamente, a resolução dos problemas dessa educação. 

Nessa reflexão esse estudo trouxe as análises de Haddad (2007) indicando que uma 

abordagem mais, ou menos integrada entre educação e cuidado nessa etapa da educação 

está articulada a uma diversidade de determinantes que envolvem aspectos econômicos, 

sociais, políticos e culturais direcionados por diferentes concepções de criança e de sua 

educação que são construídas historicamente.  

Ainda tratando desse assunto, na continuidade das análises desse estudo, 

buscou-se compreender a unidade entre as ações de educação e cuidado na educação 

infantil. Reconhecer essa unidade significa defender que em toda ação desenvolvida 

junto à criança na instituição de educação infantil estão sendo compartilhados a 

educação e o cuidado enquanto processos complementares e indissociáveis. Chegou-se 

então ao entendimento de que é preciso que haja a compreensão de que as ações de 

cuidado são aspectos que fazem parte do trabalho na educação infantil, contribuem para 

o bem-estar da criança e, sobretudo, educam e ensinam a criança a fazerem parte de 

determinada cultura. Ademais, são atitudes que permeiam o trabalho docente, 
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independentemente do segmento e da idade. Por outro lado torna-se evidente que a 

criança de zero a cinco anos de idade precisa de atenção, de cuidados primários com a 

higiene do corpo, com a alimentação e proteção, sem os quais dificilmente conseguiria 

sobreviver. Essa é uma reflexão que indica que todas as atividades desenvolvidas com a 

criança são definidas por suas especificidades, por suas necessidades de serem cuidadas, 

de receberem atenção afetiva e estímulo intelectual que são fundamentais a todos os 

seres humanos em desenvolvimento. Simultaneamente, no exercício de todas as ações 

que lhe são dirigidas, a criança entra em contato com as pessoas, com os instrumentos e 

símbolos e com as mais diferentes expressões culturais da sociedade e nessa relação ela 

se insere no mundo, vivencia um intenso processo de aprendizagem e se humaniza.  

Diante das especificidades do trabalho na educação infantil esse estudo 

desenvolveu reflexões acerca do papel das AAE para esse trabalho. Realizou-se essa 

análise pautando-se na compreensão da divisão sexual do trabalho revelada no processo 

de feminização do magistério perante a constatação da presença majoritária de mulheres 

trabalhando na educação infantil e a percepção de que nessa etapa da educação básica 

esse é um tipo de trabalho que já nasce atrelado à ideia de trabalho feminino. 

Todavia reconhecer a composição da feminização das profissões, 

especialmente da profissão docente, demanda o entendimento de processos culturais e 

históricos que estão nas bases das relações de gênero, na oposição, na segregação e na 

divisão desigual entre o trabalho que é realizado pelo homem e pela mulher e na 

formação das classes de trabalhadores compostas majoritariamente por mulheres. 

Observa-se que essa oposição é grandemente justificada em diferenças naturais entre os 

seres, baseadas em explicações de ordem biológica, agregada a valores culturais. 

Trazendo as reflexões para as especificidades do trabalho docente, evidencia-se que sua 

proximidade com as atividades realizadas pela mulher em ambiente doméstico 

concorreu para a desvalorização do trabalho feminino. São situações fundamentadas em 

concepções que ―naturalizam‖ aspectos que tem origem social e cultural e que 

perpetuam a desvalorização do trabalho que é realizado pelas mulheres contribuindo 

para a consolidação histórica de desigualdades. É nessa interpretação que encontramos 

os fundamentos pautados na suposta vocação biológica e natural da mulher para o 

trabalho docente com a criança pequena. Entretanto, os conhecimentos acerca da 

importância da educação infantil para o processo de formação humana tem apresentado 

a necessidade de mudanças desses paradigmas discriminatórios que vem subsidiando o 

trabalho docente em instituições coletivas ao longo de sua trajetória. São entendimentos 
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que revelam a necessidade de estudos que tragam conhecimentos teórico-práticos que 

possibilitem a fundamentação de concepções de infância, de criança e de educação para 

o trabalho profissional de atendimento institucionalizado à criança. Assim, rompendo 

com concepções pautadas na natural vocação biológica da mulher o que se tem exigido 

para o trabalho na educação infantil são profissionais com uma formação que os 

qualifique para a realização de um trabalho que atenda aos objetivos traçados para a 

educação infantil. Assim então, é importante dizer, que a percepção do trabalho docente 

na educação infantil indica a necessidade de reconhecimento e valorização dessa 

profissão em suas especificidades e não pelo parâmetro de qualificação masculina.  

A história da educação infantil no Brasil revela que o atendimento à criança de 

zero a cinco anos de idade esteve vinculada a assistência, à filantropia, à igreja e às 

instituições de caridade até o final da década de 1980. A Constituição Federal (1988) 

representou o marco legal na proposição dos direitos da criança e a partir dela a 

LDB/1996 insere definitivamente a educação infantil como a primeira etapa da 

educação básica e como dever do Estado. Esses documentos são conquistas de diversos 

grupos e organizações sociais que historicamente vem se mobilizando em favor da 

criança pequena. Neles está representada uma série de reivindicações ligadas à 

educação, aos trabalhadores, ao movimento das mulheres e ao movimento por direitos 

humanos, por exemplo.  

Voltando-se para a realidade de Goiânia, essa pesquisa trouxe dados e análises 

que revelaram no atendimento à criança de zero a cinco anos de idade a tradição da 

educação assistencialista, que teve como objetivo o amparo à infância pobre e 

marginalizada. Esse atendimento esteve vinculado à iniciativa privada, às entidades 

filantrópicas, à igreja e às unidades de assistência social do Estado e da prefeitura 

Municipal. Observa-se que a SME atendia, desde 1995, as turmas de pré-escola nas 

escolas de Ensino Fundamental. As instituições para crianças de zero a seis anos de 

idade estavam sob a responsabilidade da prefeitura nas ações da FUMDEC e também do 

Estado ligadas à SECT, órgãos inseridos na esfera assistência das respectivas 

secretarias.  

 Atendendo a determinação legal a transição da educação infantil da esfera da 

assistência para a educação em Goiânia se iniciou em 1999 e representou também o 

contexto histórico da proposição da ocupação de AAE na SME. Essa Secretaria passa a 

partir de então a criar os CMEIs para atender as crianças na educação infantil. 
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Um quadro geral desse contexto de transição foi construído nesse estudo a 

partir da análise de documentos, de pesquisas sobre esse assunto e dos depoimentos de 

alguns dos importantes atores desse processo que foram entrevistados no decorrer dessa 

pesquisa. Trouxemos, então, como informação inicial, o pano de fundo da realidade 

daquele período mostrando o caráter paliativo e emergencial de uma série de decisões 

que foram necessárias para ajustar as condições objetivas da SME ao atendimento da 

nova demanda educacional que se estabelecia.  

Apresentamos, nesse contexto, um conjunto de medidas que foram tomadas 

para que se concretizasse o atendimento às crianças na esfera educacional. Dentre essas 

medidas está a criação da DEI. Vimos que a criação dessa Divisão integrou um processo 

de ordenamentos essenciais tanto para a efetivação da transição quanto para a 

organização da educação infantil na SME. Isso porque nas atribuições da equipe da DEI 

esse estudo encontrou ações diversificadas e abrangentes contemplando, desde a 

elaboração de uma proposta pedagógica, da criação de um quadro funcionários e 

formação de professores, até a organização da rede física das instituições.  

A análise de documentos e dos depoimentos das entrevistadas dessa pesquisa 

evidencia que o processo de transição da educação infantil para a SME se iniciou de 

forma desarticulada e sem continuidade nas ações de preparação prévia. Desse modo 

muitas decisões tiveram que ser tomadas em caráter provisório para atender a urgência 

de algumas demandas e geraram consequências conflituosas. Grandes tensões e 

contradições emergiram desse processo porque esse tipo de atendimento representava 

uma novidade para a SME, principalmente em suas especificidades enquanto 

atendimento às crianças a partir de seu nascimento e em período integral.  

Elencando a problemática vivenciada, no contexto dos anos de 1999 a 2004, 

inicialmente apresentamos as questões relacionadas à parte física e estrutural para o 

funcionamento das instituições. Os depoimentos descreveram as situações de 

precariedade em que se encontravam alguns edifícios que foram recebidos. Sobre essa 

questão as informantes revelaram uma dupla dificuldade porque precisavam iniciar a 

construção imediata de novas unidades e paralelamente reformar e adequar outros 

estabelecimentos para esse tipo de atendimento. Ressalta-se, entretanto, que segundo os 

relatos, a situação de precariedade das unidades chegou a prejudicar gravemente a saúde 

de várias crianças. Essa situação ocorria em meio à crescente pressão da população pela 

ampliação do atendimento que já se intensificava naquele período e a difícil articulação 

da prefeitura para efetivar esse trabalho.  
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Outra questão que emerge dessa transição refere-se a nova organização do 

trabalho cotidiano nas instituições. As informações das entrevistadas foram 

convergentes em apresentar as dificuldades para a compra de objetos, de materiais de 

uso diário e inclusive a falta de condições de compra de alimentos. Essas dificuldades, 

segundo contam, foram causadas principalmente pela mudança na esfera administrativa 

que trouxeram consequentes mudanças nos trâmites legais para o processo burocrático 

de aquisição de produtos. 

No que se refere a elaboração de uma proposta pedagógica por meio desse 

estudo foi possível observar que por algum tempo as necessidades objetivas da 

educação infantil impediram essa elaboração. Evidenciou também que o processo de 

constituição dessa proposta ocorreu envolto a grandes embates e tensões que 

englobaram, principalmente, as divergências de concepções para a educação da criança 

pequena.  

As informações das entrevistadas também convergiram em relação aos 

enfrentamentos vivenciados para a constituição de um quadro de funcionários para atuar 

nas instituições de educação infantil. A esse respeito aspectos importantes foram 

pontuados. Trata-se do impacto negativo que essa transferência gerou, principalmente 

nas pessoas que já se encontravam trabalhando na educação das crianças nas instituições 

da FUMDEC. Os depoimentos mostraram que a insegurança causada pela mudança na 

administração fez com que muitos funcionários se mobilizassem junto à comunidade em 

oposição a essa transferência. Porém como essa era uma decisão legal e de âmbito 

nacional, após conversas e acordos ficou estabelecido então, que por algum tempo essas 

pessoas continuariam trabalhando nos CMEIs, mas que seriam gradativamente 

substituídos por funcionários da SME e voltariam para as instituições de origem.  

Ainda sobre a constituição de um quadro de professores para a educação 

infantil pode-se depreender das análises realizadas nesse estudo que naquele período 

não havia o quantitativo de funcionários vinculados a SME para atender as exigências 

postas pelas novas deliberações. Isso porque a razão adulto/criança que a FUMDEC 

trabalhava era extremamente alta e não atendia as exigências postas pela nova 

configuração da educação infantil que fora implantada pelos regimentos. Havia também 

a necessidade de formação especifica de professores para atuação nessa etapa da 

educação básica, uma vez que a LDB/1996 determinava professores com formação 

mínima em magistério para o trabalho na educação infantil. Sobre a questão da 

formação dados levantados nesse estudo demonstram que o trabalho nas instituições que 
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a SME assumira era realizado por pessoas com formações que não atendiam as 

exigências, havendo inclusive, pessoas sem qualquer formação profissional atuando no 

atendimento à criança.  

As entrevistas desenvolvidas nessa pesquisa foram fundamentais para a 

compreensão do processo de constituição do quadro de professores para a educação 

infantil municipal. As análises dos depoimentos mostram que a equipe administrativa 

do período estudado manifestava a intenção de modular pessoas com formação em 

pedagogia para o trabalho na educação infantil. Entretanto a despeito dessa intenção o 

modelo que estrutura esse trabalho prevê variações no quantitativo de adultos por 

agrupamento que impõe a necessidade de um elevado número de professores que a 

SME não dispunha. A secretaria precisaria realizar um concurso abrangente para o 

preenchimento das vagas. Ademais havia também a barreira orçamentária e a 

administração financeira anunciava a total falta de recursos para a contratação desse 

quantitativo de pedagogos.  

Dentre as dificuldades descritas nas entrevistas uma desperta a necessidade de 

maiores conhecimentos das especificidades do trabalho na educação infantil. Trata-se da 

dificuldade para se modular professores com formação superior para atuar com crianças 

dessa faixa etária. As entrevistadas descrevem que muitas professoras eram moduladas 

nos CMEIs e não aceitavam o trabalho porque não se dispunham a realizar as atividades 

relacionadas ao cuidado com o corpo, com a alimentação e com a higienização. Em seus 

depoimentos as informantes afirmam que as pedagogas justificavam que não se sentiam 

capacitadas para a realização desse tipo de trabalho. Por outro lado as diretoras das 

instituições também preferiam as professoras PI, ou seja, aquelas que tinham apenas a 

formação em Nível Médio na modalidade Normal Magistério, para esse trabalho e 

também alegavam que as pedagogas ―não davam conta‖ do trabalho.   

Tal situação, que também aparecia em outras partes do país, naquele período 

suscita a indagação da efetividade da organização do Curso de Pedagogia em sua 

competência para a formação de professores para atuarem na educação infantil naquele 

contexto e se ocorreram mudanças na atualidade. Cabe também questionar se a 

organização desse curso na contemporaneidade ainda está calcada no modelo 

profissional para o ensino fundamental. Retomando-se aqui as reflexões de Campos 

(1994) é preciso dizer que são os objetivos traçados para a educação infantil que 

determinam o perfil do profissional para esse trabalho. Assim se na educação de 

crianças tão pequenas há a necessidade de trabalhos ligados à higienização e cuidados 
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básicos para a manutenção da vida é necessário que os cursos de formação para esse 

trabalho contemplem essa realidade em sua organização. 

Diante de toda complexidade apresentada no tocante ao quadro de professores 

que se precisava constituir para a educação infantil, esse estudo permite apresentar um 

conjunto de esforços da equipe gestora para a resolução dessa problemática. A forma 

encontrada por essa equipe para atender imediatamente a demanda que surgia a foi a 

instituição de um auxiliar para atuar juntamente com as professoras referência no 

trabalho com as crianças. A princípio esse auxiliar denominou-se agente educativo.  

A proposição do agente educativo baseou-se legalmente na proposta preliminar 

do PNE. Nessa proposta há a definição da função do agente educativo cuja competência 

para esse trabalho com a criança é adquirida informalmente por membros da 

comunidade. Alvo de profundas críticas essa definição reforça a ideia de que, para o 

trabalho com a criança pequena, não há necessidade de formação acadêmica formal. 

Ressalta-se que essa é uma grave denúncia que precisa ser considerada na busca pela 

consolidação da educação infantil enquanto um direito da criança. 

A exigência de formação para as AAE, no contexto da proposição da ocupação 

de auxiliar, se afina ao critério de formação mínima para o magistério na educação 

infantil exigido pela LDB/1996. Isso porque para o trabalho de auxiliar buscou-se 

inicialmente pessoas com formação em nível médio Magistério. Essa era uma 

configuração que representava uma substancial elevação da formação dos professores 

da educação infantil no município de Goiânia, visto que, naquele período havia pessoas 

trabalhando sem sequer ter concluído o ensino fundamental. Entretanto é importante 

destacar que no desenvolvimento do cargo de AAE a formação em Magistério deixou 

de ser exigida para esse trabalho. Essa é uma questão que representa grande retrocesso e 

demonstra que para a administração municipal a formação, mesmo que elementar, para 

o magistério na educação infantil passa a ser considerada desnecessária.  

O caráter transitório e emergencial da proposição das AAE para trabalharem 

juntamente com as professora formadas em pedagogia pode ser extraído das análises 

dessa pesquisa. Além dessa percepção nota-se também que havia uma intensa discussão 

acerca das contradições e rupturas que a proposição desse modelo com duas 

profissionais com níveis desiguais de formação e de organização de carreira 

representava. Aspectos relativos à hierarquização do trabalho, ao paralelismo entre as 

ações de cuidado e de educação foram contemplados nas análises das entrevistadas e 
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contribuem para a compreensão da realidade da educação infantil na SME de Goiânia 

naquele contexto e seu desenvolvimento até a atualidade. 

Como vimos, nas questões abordadas por esse estudo, são grandes os embates 

em torno da proposição dos AAE na SME. Dentre essas tensões há a acusação da 

ilegalidade desse trabalho em sua proposição por ele ser inicialmente exercido por 

funcionários pertencentes ao quadro de AAA e ASHA que se encontravam em desvio 

de função. Essa acusação levou a administração a criar legalmente cargo de AAE no 

Grupo Operacional Técnico Administrativo do Quadro de pessoal da Administração 

Direta do Município de Goiânia. Entretanto essa é uma questão que não se soluciona 

com sua regulamentação e nova discussão se constitui. Agora a acusação é de que esse 

desvio de função está regulamentado porque o cargo de AAE é enquadrado como 

administrativo e as atribuições indicadas à AAE estão no campo da docência. 

Esse estudo mostrou que apesar do declarado caráter emergencial para 

atendimento a uma demanda urgente e específica o cargo de AAE foi regulamentado 

dentro da SME. Entretanto as discussões acerca das especificidades desse trabalho 

suscitam grandes questionamentos que apontam inclusive para compreensões 

contraditórias desse trabalho dentro das instituições. 

Outro ponto a se destacar diz respeito à forma de contratação dos AAE. Isso 

porque essa pesquisa mostra que desde a sua proposição a grande maioria encontra-se 

em contrato temporário de trabalho. Essa disparidade na forma de contratação indica 

inclusive a necessidade de maior investigação para melhor compreensão dessa 

realidade.  

Na organização do trabalho das AAE observa-se uma divisão hierárquica do 

trabalho em relação ao que é indicado à professora. Essa divisão se apresenta nas 

diferentes exigências de formação, na forma de se organizar a carga horária de trabalho, 

nos de planos de carreira e nas atribuições indicadas a cada uma delas pelos regimentos. 

Nesses moldes ocorre a separação entre a concepção e a execução do trabalho, cabendo 

a AAE a realização principalmente das atividades ligadas ao cuidado com o corpo e 

higienização. Essa divisão contribui para reforçar a cisão entre aquele que deve realizar 

atividades ditas ―educativas‖ e aquele que deve realizar atividades de ―cuidado‖. 

Destaca-se então que para a superação de uma organização do atendimento cindido 

entre os profissionais que executam o trabalho com a criança esse estudo buscou 

mostrar a necessidade de que esse trabalho seja realizado por professores, com 

formação em pedagogia tendo uma organização igualitária de seus planos de carreira. 
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Essa proposição certamente contribuirá para a consolidação de uma educação infantil 

que contemple as reais necessidades da criança para o seu desenvolvimento em sua 

totalidade.  

Refletindo sobre esse conjunto de questões que envolvem a educação infantil e 

a constituição e o desenvolvimento da ocupação de AAE na SME de Goiânia esse 

estudo indica algumas considerações que merecem ser destacadas: 

− A ocupação de AAE se constitui enquanto um trabalho feminino e se 

insere na discussão acerca da constituição histórica da divisão sexual do trabalho; 

− Dentro da caracterização do trabalho da AAE como um trabalho 

feminino ressalta-se que a dita competência para esse trabalho adquirida informalmente, 

expressa a crença na natural vocação biológica feminina para a maternidade e 

consequentemente para o trabalho com a criança; 

− Define-se enquanto um trabalho que traz elementos da concepção 

assistencialista da educação infantil, por ter em suas definições atividades baseadas na 

proteção, guarda e nas ações de cuidado e que desconsideram a necessidade de 

formação profissional para esse atendimento; 

− Configura-se como elemento para a estagnação da cisão entre a educação 

e o cuidado em uma perspectiva que engloba também a divisão entre corpo e espírito e 

entre trabalho intelectual e trabalho manual; 

− Contrariando a intenção de transitoriedade dessa ocupação, expresso em 

depoimentos, os dados atuais apontam para a consolidação desse cargo em caráter 

definitivo; 

− A despeito da elevação de formação, na atualidade mostra-se o retrocesso 

na exigência de formação para o cargo de AAE, que em última instância acaba 

contribuindo para a contínua fragmentação do trabalho com a criança na educação 

infantil;  

Diante de todas as contradições apresentadas emergem problemáticas para 

novas investigações. Uma delas refere-se a realidade dessas pessoas que atuam como 

AAE. Esse estudo buscou evidenciar que na atualidade, em nenhuma instância foi 

possível ainda a proposição de uma solução para a questão desses profissionais.  

Outro elemento a se destacar contempla a discussão a respeito da pertinência 

da manutenção desse cargo na SME. Os argumentos apresentados nesse estudo 

buscaram mostrar que para a consolidação de um atendimento de qualidade na educação 

infantil, que contemple as necessidades da criança para desenvolver-se integralmente é 
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fundamental a ruptura com esse modelo cindido e hierárquico de trabalho. Para isso o 

ideal é que o trabalho na educação infantil seja realizado por professores com formação 

em pedagogia, com organização igualitária de trabalho e carreira.    
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APÊNDICE A – OFÍCIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO - Apresentação da pesquisadora 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

ENTREVISTADA: Nancy Nonato de Lima Alves 

 

Entrevista - Roteiro 

Nancy Nonato de Lima Alves 

 

 

1. Qual foi o período de sua atuação na Divisão de Educação Infantil da SME? Faça 

uma breve descrição de sua função nessa Divisão. 

2. Fale um pouco do contexto da educação infantil em Goiânia naquele período, 

apontando as necessidades que impulsionaram a criação da função de Auxiliar de 

Atividades Educativas (AAE) na RME.  

3. Em que medida a proposição dessa função em Goiânia estava em consonância com o 

que ocorria nas outras regiões do Brasil?  

4. Como foi a participação da DEI na constituição da função de AAE na SME, quem 

foram os atores efetivamente envolvidos? Como ocorreu a criação dessa ocupação? 

5. Na visão de seus atores quais avanços o trabalho do AAE representava naquele 

contexto? 

 

6. Realizando uma análise retrospectiva, qual avaliação você faz da criação e do 

desenvolvimento da função de AAE na SME? 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

ENTREVISTADA: Eulâmpia Neves Ferreira 

 

Entrevista – Roteiro 

Eulâmpia Neves Ferreira 

 

1. Qual foi o período de sua atuação na Divisão de Educação Infantil da SME? Faça 

uma breve descrição de sua função nessa Divisão. 

2. Fale um pouco do contexto da educação infantil em Goiânia naquele período, 

apontando, os avanços que a efetivação do cargo de AAE representava. 

3. Houve alguma movimentação no que tange ao processo de regulamentação do cargo 

de AAE na SME, naquele período?  

4. O que havia em termos de discussão ou de oposição à criação e a manutenção dessa 

ocupação na RME?  

5. Os registros expressam (RESOLUÇÃO CME 014/1999) que os AAE deveriam 

receber formação em serviço oferecida pela SME, nesse percurso ocorreram ações para 

essa formação? 

6. Realizando uma análise retrospectiva, qual avaliação você faz da criação e do 

desenvolvimento do cargo de AAE na SME?  
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APÊNDICE D – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

ENTREVISTADA: Cynthia Regina da Cunha Rocha 

 

Entrevista – Roteiro 

Cynthia Regina da Cunha Rocha 

 

1. Qual foi o período de sua atuação na Divisão de Educação Infantil da SME? Faça 

uma breve descrição de sua função nessa Divisão. 

2. Fale um pouco do contexto da educação infantil em Goiânia naquele período, 

apontando os avanços que a efetivação do cargo de AAE representava. 

3. Houve alguma movimentação no que tange ao processo de regulamentação do cargo 

de AAE na SME, naquele período?  

4. O que havia em termos de discussão ou de oposição à criação e a manutenção dessa 

ocupação na RME?  

6. Realizando uma análise retrospectiva, qual avaliação você faz da criação e do 

desenvolvimento do cargo de AAE na SME?  
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APÊNDICE E – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

ENTREVISTADA: Walderês Nunes Loureiro 

 

Entrevista – Roteiro 

Walderês Nunes Loureiro 

 

 

 1. Qual foi o período de sua atuação como secretária de educação no município de 

Goiânia? 

2. Fale um pouco do contexto da educação infantil em Goiânia naquele período. 

3. O que havia de discussão acerca dos profissionais que assumiam o trabalho na 

educação infantil naquele contexto? 

4. Quais seriam os avanços que a implementação do cargo de AAE representava? 

 3. Consta a Lei nº 8175 de 30 de junho de 2003 que cria o cargo de AAE no município 

de Goiânia. Houve a participação efetiva da secretaria municipal de educação para a 

constituição dessa lei e desse cargo? 

4. Que discussões havia acerca da criação dessa ocupação? 

5. Realizando uma análise retrospectiva, qual avaliação você faz da criação e do 

desenvolvimento do cargo de AAE?  
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APÊNDICE F - SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES – I 

Solicitação de informações na SME 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO  

 

 

SOLICITAÇÃO 

 

Prezados colegas de trabalho da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia, 

sou Eliane Garcia de Brito Edir, professora da Rede Municipal de Educação de Goiânia 

e aluna de Mestrado em Educação do Programa de Pós-graduação da Faculdade de 

Educação da UFG. Conforme consta na carta de apresentação, em anexo, desenvolvo, 

no referido programa, uma pesquisa sobre o trabalho das auxiliares de atividades 

educativas. Para as análises pretendidas necessito de algumas informações da Secretaria 

Municipal de Educação. No atual momento da pesquisa preciso dos seguintes dados: 

modulação, quadro de funcionários, ou qualquer documentação que exista nesta 

Secretaria, que possa me informar do quantitativo de pessoas que assumem o trabalho 

na educação infantil, sejam como professores regentes, auxiliares de atividades 

educativas ou agentes educativos e a formação escolar dessas pessoas a partir do ano de 

1995 até o ano de 2013. 

 

Contamos com vossa colaboração na realização desse estudo. 

 

Atenciosamente, 

 

________________________________________________________ 

Eliane Garcia de Brito Edir 

 

Goiânia, 25/11/2014 
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APÊNDICE G – SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES – II 

Solicitação de informações na SME 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM 

EDUCAÇÃO  

 

 

SOLICITAÇÃO 

OFÍCIO 01/2014 

 

 

Meu nome é Eliane Garcia de Brito Edir, sou professora da Rede Municipal de 

Educação de Goiânia e venho por meio deste ofício solicitar junto à Secretaria 

Municipal de Educação de Goiânia, a autorização para buscar, nos departamentos dessa 

Secretaria que se fizerem necessários, informações acerca do trabalho docente na 

Educação Infantil da Rede Municipal de Educação. Essas informações são fundamentais 

para a continuidade da pesquisa que atualmente realizamos no curso de Mestrado em 

Educação do Programa de Pós-graduação da Faculdade de Educação da UFG. 

Conforme consta na carta de apresentação (em anexo) de meu orientador, professor Dr. 

Wanderson Ferreira Alves, desenvolvemos no referido Programa um estudo intitulado: 

O Trabalho das auxiliares de atividades educativas na Educação Infantil que versa 

sobre o trabalho docente na educação infantil, enfocando especificamente o trabalho das 

auxiliares de atividades educativas, sendo que sem as informações dessa Secretaria será 

impossível realizar as análises pretendidas.  

No atual momento da pesquisa necessitamos com urgência do acesso aos seguintes 

dados:  

 Modulação, quadro de funcionários, ou quaisquer documentos que existam nesta 

Secretaria, que possam me informar do quantitativo de pessoas que assumem o 

trabalho na educação infantil, sejam como professores regentes, professores 

referência, auxiliares de atividades educativas ou agentes educativos e a 

formação escolar dessas pessoas a partir do ano de 1995 até o ano de 2013; 

Especificamente das auxiliares de atividades educativas precisamos de documentos que 

nos forneçam as seguintes informações: 
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 Quantos auxiliares de atividades educativas (agente educativo) atuando na 

Educação Infantil compõem atualmente o quadro de funcionários da Secretaria 

Municipal de Educação de Goiânia?  

 Em qual data realizou-se o primeiro concurso para auxiliares de atividades 

educativas (agente educativo)? Qual a formação exigida? Quantas pessoas foram 

aprovadas nesse concurso e quantas assumiram? Quantos concursos já foram 

realizados para a função de auxiliares de atividades educativas? Qual a formação 

exigida? Quantas vagas foram oferecidas ao todo? Quantas preenchidas? 

Quantas pessoas concursadas deixaram essa função até 2013?  

 Antes da realização de concursos como eram preenchidas as ofertas de vagas 

para essa função? Qual era a formação exigida? Quantos auxiliares de atividades 

educativas havia? Qual a denominação dessa função no início? 

 Quantas auxiliares de atividades educativas há em contrato temporário? 

 Quais são os documentos que regem a organização do trabalho que deve ser 

realizado pelas auxiliares de atividades educativas? Quando o primeiro desses 

documentos entra em vigor? 

 Quais documentos regem o plano de carreira das auxiliares de atividades 

educativas? 

 Há auxiliares de atividades educativas em escolas de Ensino Fundamental com 

turmas de pré-escolas? Quantas? 

 Nas escolas de Ensino Fundamental de Tempo Integral há auxiliares de 

atividades educativas? Quantas? 

Dados estatísticos a partir de 1999 até 2013:  

 Número de Centros Municipais de Educação Infantil com número de turmas e de 

crianças atendidas; 

 Número de turmas de Educação Infantil – pré-escolas em escolas da Rede 

Municipal de Educação – e número de crianças atendidas;  

 Número de instituições conveniadas com número de crianças atendidas. 

 Qual o quantitativo de professores regentes/referência atuando na Educação 

Infantil em 2013?  

Contamos com vossa colaboração na realização desse estudo. 

Atenciosamente, 

________________________________________________________ 
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Eliane Garcia de Brito Edir 

CPF 97934682115 - Mat. SME 870064-01 

Telefones de contato: 9245 50 95 – 3206 06 18 

Goiânia, 11 de fevereiro de 2014. 

  



125 
 

 
 

APÊNDICE H – SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES – III 

Consulta de dados no CME 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM 

EDUCAÇÃO  

 

 

SOLICITAÇÃO 

 

Prezada equipe de trabalho do Conselho Municipal Educação de Goiânia, sou 

Eliane Garcia de Brito Edir, professora da Rede Municipal de Educação de Goiânia e 

aluna do curso de Mestrado em Educação do Programa de Pós-graduação da Faculdade 

de Educação da UFG. Conforme consta na carta de apresentação de meu orientador, em 

anexo, desenvolvo, no referido programa, uma pesquisa sobre a história da constituição 

do cargo de auxiliar de atividades educativas da Secretaria Municipal de Educação de 

Goiânia. Para as análises pretendidas necessito de algumas informações desse Conselho 

Municipal de Educação. No atual momento da pesquisa preciso consultar as atas de 

registro das reuniões da equipe de assessoria técnica que originaram a Resolução 

014/1999. 

Contamos com vossa colaboração na realização desse estudo. 

 

Atenciosamente, 

 

________________________________________________________ 

Eliane Garcia de Brito Edir 

Goiânia, 02/06/2014. 


