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RESUMO
A presente pesquisa de doutorado está inserida na Linha de Pesquisa: Formação,
Profissionalização Docente e Trabalho Educativo, do Programa de Pós-Graduação em
Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás (FE/ UFG); e compõe
um dos vários subprojetos desenvolvidos pelo projeto Políticas Públicas e Educação da
Infância em Goiás: histórias, concepções, projetos e práticas do Núcleo de Estudos e Pesquisas
da Infância e sua Educação em Diferentes Contextos (NEPIEC/ FE/ UFG). Investigamos a
concepção das professoras dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e Centros de
Educação Infantil (CEIs), atentando-nos sobre os elementos constituintes do trabalho docente
com as crianças de zero a três anos de idade. Partimos da hipótese que o trabalho docente se
constitui de vários elementos, em dado momento histórico, em um contexto específico. Neste
sentido, compreendemos que as professoras, imbuídas de suas concepções de criança e a partir
da forma como aprendem e se desenvolvem, planejam atividades e promovem interações por
meio de mediações que resultam de sua formação inicial e continuada; da mesma maneira
acontece com as experiências das docentes no campo. Nas práticas são notórias as interferências
das condições objetivas das instituições – os recursos materiais, pedagógicos, o espaço físico –
bem como os aspectos relacionados à valorização e carreira docente. Entendemos que todos
esses elementos influenciam na realização do trabalho docente com as crianças de zero a três
anos de idade e, por isso, delineou-se como problema central da pesquisa: quais as concepções
das professoras de Educação Infantil sobre os elementos constituintes do trabalho docente com
as crianças de zero a três anos de idade? Realizamos uma pesquisa teórica, documental e
empírica, com a participação de 63 professoras, no período do anos de 2015 e 2016. Como
metodologia de trabalho para a apreensão do objeto de pesquisa, foram apresentadas três
estratégias metodológicas: a revisão bibliográfica, com a qual buscamos conhecer as
contribuições existentes e lacunas que viabilizam novas pesquisas, para tanto, levantamos dados
nas dissertações de mestrado, teses de doutorado e artigos científicos do campo a ser
investigado, a proposição de questionários; e a análise de documentos pertinentes a realidade
da Educação Infantil do município de Jataí, Estado de Goiás. Para alcançar os objetivos dessa
investigação, utilizou-se um vasto referencial teórico para a compreensão do trabalho docente
dentro de uma perspectiva materialista histórico dialética. Pela análise dos dados balizados pelo
processo de abstração teórica, sob uma base epistemológica materialista histórico dialética,
constituímos dimensões sob as quais o trabalho docente se realiza. Tais dimensões não
aparecem como partes estanques e separadas, mas se relacionam, integram-se e se misturam
formando uma totalidade, na qual o trabalho docente se materializa. Dessa forma, em nossa
análise concluímos que o trabalho docente com as crianças de zero a três anos de idade requer
a ação intencional das profissionais em múltiplas dimensões, dentre as quais deve estar presente
a indissociabilidade do cuidar e educar; o estabelecimento da rotina; o planejamento diário; a
organização dos espaços e das atividades; a avaliação do próprio trabalho das professoras; e as
interações e mediações propiciadas. Isso, pois, os dados evidenciaram que existem várias
dimensões as quais precisam estar articuladas na intencionalidade das professoras. A pesquisa
nos mostrou também que essas dimensões constituintes do trabalho docente com as crianças de
zero a três anos de idade, vão para além do binômio cuidar-educar e que essa categoria é
insuficiente para designar a totalidade que deve representar a docência com as crianças de zero
a três anos de idade.
Palavras-Chave: Trabalho docente. Criança de zero a três anos. Educação Infantil.

ABSTRACT
The present PhD research is inserted in the Research Line: Training, Teacher
Professionalization and Educational Work, of the Post-Graduation Program in Education of the
Faculty of Education of the Goiás Federal University of (FE / UFG); and compose one of
subprojects developed by the Public Policies and Education of the Child in Goiás: stories,
conceptions, projects and practices of the Center for Studies and Research of Childhood and its
Education in Different Contexts (NEPIEC / FE / UFG). We investigated the conception of the
teachers of the Municipal Centers of Early Childhood Education (ECMEIs) and Early
Childhood Education Centers (CEIs), focusing on the constituent elements of teaching work
with children from zero to three years of age. We start from the hypothesis that the teaching
work consists of several elements, at a given historical moment, in a specific context. In this
sense, we understand that teachers, imbued with their conceptions as children and from the way
they learn and develop, plan activities and promote interactions through mediations that result
from their initial and continued formation; so does the experiences of teachers in the field. In
practice, the interferences of the objective conditions of institutions - material resources,
pedagogical, physical space - as well as the aspects related to the valuation and teaching career
are notorious. We understand that all these elements influence the accomplishment of teaching
work with children from zero to three years of age and, therefore, outlined as the central
problem of the research: which conceptions of the teachers of Infant Education on the
constituent elements of teaching work with children from zero to three years old? Based on
dialectical historical materialism, we conducted a theoretical, documentary and empirical
research, with the participation of 63 teachers, in the period of 2015 and 2016. As a working
methodology for the apprehension of the object of research, three methodological strategies
were presented: the bibliographical review, with which we sought to know the existing
contributions and gaps that make new research feasible; therefore, we collected data in master's
dissertations, doctoral theses and scientific articles of the field to be investigated, the proposal
of questionnaires; and the analysis of documents pertinent to the reality of Early Childhood
Education in the Jataí city, of Goiás State. In order to achieve the objectives of this investigation,
a vast theoretical framework was used to understand the teaching work within a dialectical
historical materialist perspective. By analyzing the data that are marked out by the process of
theoretical abstraction, on the basis of dialectical historical materialist epistemology, we
constitute dimensions under which the teaching work takes place. These dimensions do not
appear as separate and sealed parts, but they relate, integrate and blend into a whole, in which
the teaching work materializes. Thus, in our analysis we conclude that the teaching work with
children from zero to three years of age requires the intentional action of professionals in
multiple dimensions, among which must be present the indissociability of care and education;
establishment of the routine; daily planning; the organization of spaces and activities; the
evaluation of the teachers' own work; and the interactions and mediations provided. Therefore,
the data showed that there are several dimensions that need to be articulated in the intentionality
of the teachers. The research also showed us that these dimensions of teaching work with
children from zero to three years of age go beyond the binomial care-educate and that this
category is insufficient to designate the totality that must represent teaching with the children
from zero to three years of age.
Keywords: Teaching work. Child from zero to three years. Child education.

SOMMAIRE
Cette recherche doctorale est inséré dans la ligne de recherche: formation, Professionnalisation
des enseignants et le travail éducatif, le programme d'études supérieures en éducation de la
Faculté d'éducation de l'Université fédérale de Goiás (FE/LAU); et se compose de plusieurs
sous-projets mis au point par le projet politique publique et de l'éducation des enfants en Goiás:
histoires, des idées, des projets et des pratiques du Centre d'études et de recherche en éducation
à l'enfance et ses différents contextes (NEPIEC/FE/LAU). Nous étudions la conception des
enseignants de l'éducation de la petite enfance des centres municipaux (CMEIs) et de la petite
enfance Centres de formation (CEIS), nous considérant sur les éléments du travail éducatif avec
les enfants de la naissance à trois ans. Nous partons de l'hypothèse que le travail d'enseignement
comporte plusieurs éléments, à un moment historique donné, dans un contexte spécifique. En
ce sens, nous comprenons que les enseignants, imbu de conceptions de leur enfant et de la façon
dont ils apprennent et se développent, planifier des activités et promouvoir les interactions par
médiations qui résultent de leur formation initiale et continue; de même que les expériences des
enseignants sur le terrain. En pratique, les interférences des conditions objectives des
institutions-ressources matérielles, pédagogiques, espace physique-ainsi que les aspects liés à
la valorisation et à la carrière d'enseignement sont notoires. Nous comprenons que tous ces
éléments influent sur la réalisation du travail d'enseignement avec les enfants de la naissance à
trois ans et, par conséquent, décrit comme problème central de recherche: qui conceptions des
enseignants d'éducation de base sur les éléments de l'enseignement avec des enfants de zéro à
trois ans? En ce qui concerne le matérialisme historique dialectique, nous avons mené une
théorie, la recherche documentaire et empirique, avec la participation de 63 enseignants, entre
les années 2015 et 2016. En tant que méthode de travail pour l'appréhension de l'objet de la
recherche, ont été présentés trois stratégies méthodologiques : une revue de la littérature, avec
laquelle nous cherchons à connaître les contributions et les lacunes existantes qui permettent de
nouvelles recherches, donc recueillir des données sur les thèses de master, thèses de doctorat et
des articles scientifiques sur le terrain à étudier, la proposition de questionnaires; et l'analyse
des documents pertinents à la réalité de l'éducation de l'enfance dans la commune de Jataí, État
de Goiás. Pour atteindre les objectifs de cette enquête, nous avons utilisé un vaste cadre
théorique permettant de comprendre le travail d'enseignement dans une perspective dialectique
matérialiste historique. En analysant les données qui sont marquées par le processus
d'abstraction théorique, sur la base de l'épistémologie matérialiste historique dialectique, nous
constituons les dimensions sous lesquelles le travail d'enseignement a lieu. Ces dimensions
n'apparaissent pas comme des parties séparées et scellées, mais elles se rapportent, s'intègrent
et se fondent dans un ensemble, dans lequel le travail d'enseignement se matérialise. Ainsi, dans
notre analyse, nous concluons que le travail d'enseignement avec des enfants de zéro à trois ans
exige l'action intentionnelle de professionnels dans de multiples dimensions, parmi lesquelles
doit figurer l'indissociabilité des soins et de l'éducation; établissement de la routine;
planification quotidienne; l'organisation d'espaces et d'activités; l'évaluation du travail
personnel des enseignants; et les interactions et les médiations fournies. Par conséquent, les
données ont montré qu'il y a plusieurs dimensions qui doivent être articulées dans
l'intentionnalité des enseignants. La recherche a également montré que dans ces dimensions
constitutives du travail d'enseignement avec les enfants de la naissance à trois ans, allant audelà du binomiale soins éduquer et que cette catégorie est insuffisante pour décrire tout ce qui
doit représenter l'enseignement avec les enfants de zéro à trois ans.
Mots-clés: Travail d'enseignement. Enfant de zéro à trois ans. Éducation infantile.
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INTRODUÇÃO

A pesquisa que ora se apresenta em seus resultados, no formato dissertativo, partiu
da experiência vivida, de uma história real, com início na década de 1990 e que se articula
no momento atual, formando uma unidade na busca pela compreensão do objeto “trabalho
docente com a criança de zero a três anos de idade”.
Desde a década de 1990, tenho trabalhado em várias funções docentes com as
crianças de zero a três anos de idade, em Instituições de Educação Infantil. Pude trabalhar
diretamente com as crianças, como professora de agrupamentos de um e dois anos de
idade, na coordenação pedagógica de creches e também na assessoria pedagógica da
Educação Infantil em uma rede municipal de ensino. Considero esse campo complexo,
encantador e, sobretudo, desafiador, pois exige uma atuação docente dotada de
conhecimentos, habilidades, afetividade e envolvimento com as crianças, de forma muito
intensa.
Iniciei minha atividade docente com crianças de zero a três anos de idade na
década de 1990, quando assumi a primeira turma de crianças, que tinham idades entre 12
e 24 meses, em uma escola privada, no interior de Minas Gerais. Recordo-me, como se
fosse hoje, do encantamento com aquelas crianças, com as quais me relacionei, ensinei,
eduquei, cuidei, alimentei, troquei fraldas – que na época eram de tecido! Para não
machucar as crianças, usávamos fita crepe nas fraldas! Tudo, de fato, era novo e
desafiador.
A inquietação era a companheira inseparável dos momentos de planejamento e
reflexões sobre o que fazer com e para as crianças. Observava aqueles rostinhos, seus
olhares e, por vezes, tentava saber o que estavam pensando e sentindo, o que queriam
fazer e de que forma. Como atendê-los integralmente e estar com elas? Como entendêlas nas suas especificidades e enquanto sujeitos da relação pedagógica?
Naquela época, cursava a graduação em Pedagogia. O curso não foi diferente do
que encontramos nas pesquisas sobre a contribuição dos cursos de Pedagogia para
professores da Educação Infantil, tais como nas pesquisas de Maria Borges (2006); Jeane
Dalry (2007); Telma Martins (2007); Valquíria Fagundes (2014). Pouco se falava em
Infância no curso e, naquele momento histórico, estava ocorrendo, uma reorganização
curricular acompanhada de diminuição da carga horária da graduação em Pedagogia,
passando o tempo de duração do curso de quatro para três anos. Observava-se, pois, um
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processo de aligeiramento nas formações e a falta de investimentos era a tônica do
momento, como vimos nas discussões de Sandra Limonta e Kátia Curado (2013).
Em 1994, após um processo seletivo, assumi a coordenação pedagógica da Creche
Escola Semente do Amanhã, a qual atendia filhos de estudantes e servidores – docentes e
técnicos – da Universidade Federal de Lavras (UFLA). Foi uma experiência marcante e
inesquecível, em que aprendi muitíssimo com as crianças, suas famílias e os profissionais.
Pela primeira vez, estava atuando em uma Instituição de Educação Infantil que atendia
crianças de zero a seis anos de idade.
A realidade concreta estava posta. Era uma instituição educativa de pequeno porte
na época e os pais podiam optar por matricularem as crianças em período parcial ou
integral. Eram muitos os desafios! Desde então, a busca pelo conhecimento se
intensificou, pois eu precisava de fundamentação teórica sólida; de apropriação de
conhecimentos para interpretar a prática e agir sobre ela. Foi indispensável compreender
as demandas do cotidiano na Educação Infantil, e estudar suas especificidades, visando a
qualidade no atendimento às crianças para garantir o respeito e a atenção às necessidades
diversas das mesmas e suas respectivas famílias, bem como era preciso considerar as
necessidades de professores (as) e as minhas.
A busca por um conhecimento que me permitisse atuar com acerto sempre me
acompanhou e as inquietações continuavam prementes. Destarte, em 1994, iniciei o curso
de Especialização em Pedagogia com ênfase em Psicopedagogia, na Universidade de Três
Corações, cuja contribuição para o trabalho com as crianças de zero a três anos de idade
foi muito pequena. Continuando minha busca por conhecimento acerca das
especificidades do trabalho a ser realizado com as crianças, realizei também uma
especialização em Inovações Metodológicas na Educação na UFLA, em 1997.
A opção por realizar essa especialização se deu também devido ao vínculo com
uma professora do Departamento da Educação da UFLA, professora e pesquisadora Dra.
Cláudia Maria Ribeiro, que durante os dois primeiros anos em que assumi a coordenação
da instituição Creche Escola Semente do Amanhã, atuou como assessora pedagógica,
realizando estudos sistemáticos com a equipe de profissionais. Foi um período rico e
intenso de estudos, reflexões e apropriação de conhecimentos.
Por meio desse contato profissional, conheci as pesquisadoras Telma Pillegi
Vinha e Orly Zucatto Mantovani de Assis, professoras da Universidade Estadual de
Campinas (UNICAMP), em 1996. Em 1998, comecei a participar de um grupo de estudos
com a professora Telma Vinha, sobre o desenvolvimento da moralidade infantil. Em
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2003, iniciei o curso de mestrado em Educação na UNICAMP, defendendo minha
dissertação em fevereiro de 2006. Intitulada A influência de um programa de formação
continuada no desempenho de profissionais de creches assistenciais com vistas à
implantação do PROEPRE3, a dissertação teve por objetivo a oferta de um curso de
formação continuada para profissionais de creches assistenciais em Campinas, São Paulo.
Realizou-se uma pesquisa-ação para verificar se a realização de um curso de formação
continuada e o acompanhamento nas instituições possibilitaram modificações nas
concepções das profissionais e em suas práticas pedagógicas em relação à educação das
crianças de zero a quatro anos.
Três professoras, três marcos em minha formação profissional e humana!
Competência teórica, respeito e afeto são os componentes que descrevem o que vivi e
aprendi nos anos em que tive o privilégio de ser, por vezes, aluna, amiga e parceira em
trabalhos de formação continuada ao longo da minha trajetória profissional junto a essas
docentes.
Em 2009, morando em Jataí, interior de Goiás, trabalhando como professora
substituta no curso de Pedagogia, da Universidade Federal de Goiás (UFG), Regional
Jataí, vi-me envolvida com as alunas que eram, em sua maioria, professoras da rede
municipal da cidade. As angústias partilhadas nas aulas, o conhecimento do campo
enquanto professora da disciplina de Estágio Supervisionado, em que acompanhava as
alunas nas instituições de Educação Infantil, marcaram-me profundamente e reacenderam
a necessidade de trabalhar, pesquisar e estudar as relações e os elementos que permeiam
o trabalho docente daquela etapa educacional, especificamente as que trabalham com as
crianças de zero a três anos de idade.
Em 2011, terminou o contrato como professora substituta e, em 2012, iniciei o
trabalho como assessora pedagógica da Educação Infantil do município de Jataí. Naquele
momento, fora dos “muros” da Universidade, houve o reencontro com algumas alunas e
colegas de trabalho! Coube a mim entender outro movimento frente às angústias
partilhadas e lidar com as inquietações, as condições efetivas de trabalho, as necessidades
discutidas em sala de aula e as formas de superá-las, compreendendo e atuando na
realidade com fins de transformação.
Por meio do trabalho como Assessora Pedagógica na Secretaria Municipal de
Jataí, conheci o Fórum Goiano de Educação Infantil e, consequentemente, o Núcleo de
3

Programa de Educação Infantil e Ensino Fundamental.
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Estudos e Pesquisas da Infância e sua Educação em Diferentes Contextos (NEPIEC) e a
professora Dra. Ivone Garcia Barbosa, neste momento orientadora, parceira de ideias,
lutas e anseios. A inserção em um núcleo de pesquisa e a participação política ativa no
Fórum permitiram firmar meu olhar sobre a atuação docente em instituições de
atendimento a crianças menores de quatro anos. Com esse olhar é que me tornei discente
do Programa de Pós-Graduação em Educação (FE/UFG), vinculando meu projeto de
pesquisa ao projeto Políticas Públicas e Educação da Infância em Goiás: história,
concepções, projetos e práticas, do NEPIEC. O projeto Políticas Públicas em Goiás, com
início em abril de 2003, tem por finalidade conhecer, analisar e compreender a infância e
os projetos da Educação Infantil no Estado de Goiás; por isso, esta investigação vem
compor mais uma ação desse núcleo.
Nesse contexto, em visitas às instituições, por vezes observei práticas
mecanizadas, falta de interação, de relação afetiva com as crianças e de mediação
pedagógica, no sentido de um trabalho docente intencional e planejado. Observei também
a falta de recursos materiais e humanos, espaços físicos os quais em algumas instituições
eram muito precários, número excessivo de crianças nos agrupamentos e falta de
conhecimentos acerca da Educação Infantil. Ainda, pude concluir que para atuar com as
crianças de zero a três anos de idade é necessário haver uma organização do trabalho
pedagógico, pois entende-se que:
A organização do trabalho pedagógico na Educação Infantil visa assegurar
meios e condições objetivas para atingir determinada finalidade, que na
perspectiva sócio-histórico-dialética refere-se a uma formação integral, capaz
de proporcionar o desenvolvimento multifacético da criança (BARBOSA,
ALVES e MARTINS, 2010, p. 1).

Nessa perspectiva, compreendendo a importância da formação integral da criança,
a professora da Educação Infantil tem um papel principalíssimo de criar um ambiente
acolhedor, afetuoso, em que o planejamento e a observação dos processos de apropriação
das crianças sirvam de guia para suas ações intencionais. Tal perspectiva, no sentido da
docente ser uma mediadora da cultura e dos conhecimentos que possibilitem às crianças
sua inserção ao mundo social. Lev Vygotsky (2014) e Henri Wallon (1968) evidenciam
que o desenvolvimento da criança é uma construção histórica e social, em que ela aprende
e se desenvolve na medida em que se relaciona com as pessoas e o mundo.
Dessa forma, o encontro com a realidade vivenciada pelas crianças e professoras
no município de Jataí suscitou uma necessidade que se estendeu para além da inquietude
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e da curiosidade, tornou-se um problema de pesquisa. Diante dele foi preciso estudar e,
sobretudo, apropriar-me de conceitos teóricos que permitissem entender o movimento de
uma realidade sempre complexa, multifacetada, contraditória e desafiadora, com intuito
de tentar explicitar os elementos constitutivos deste trabalho docente.
Essa nova dinâmica exigiu, conforme apontou Karel Kosic (1985, p. 15):
A distinção entre a representação e conceito, entre o mundo da aparência e o
mundo da realidade, entre a práxis utilitária cotidiana dos homens e a práxis
revolucionária da humanidade ou, numa palavra, a cisão do único, é o modo
pelo qual o pensamento capta a “coisa em si”. A dialética é o pensamento
crítico que se propõe a compreender a “coisa em si” e sistematicamente se
pergunta como é possível chegar à compreensão da realidade.

Este foi, a partir de então, o nosso objetivo, aproximarmo-nos da “coisa em si”,
conhecer, desvendar o que está para além do aparente. O objetivo foi buscarmos a
transformação que fosse possível num dado momento histórico, em um contexto
específico no qual vivia a Educação Infantil nas creches de Jataí; e colaborar com os
estudos que vêm sendo desenvolvidos no campo.
Os estudos acadêmico-científicos, como as pesquisas de Giandrea Strenzel
(2000), Heloísa Rocha e Márcia Buss-Simão (2013), Valquíria Fagundes (2014), Telma
Silveira (2015), mostraram o crescimento das pesquisas relativas às crianças de zero a
três anos nas instituições de Educação Infantil, sobretudo, no que se refere à dimensão
pedagógica, prática pedagógica e ação docente. Contudo, reafirmaram a necessidade de
uma reavaliação da especificidade da Educação Infantil e um maior aprofundamento nas
investigações para evitar a superficialidade e generalizações.
Em pesquisas sobre a docência na Educação Infantil, Nancy Alves (2007), Ana
Bragato (2013), Beatriz Ferraz (2011) e Thaís Souza (2013) apontam para a dificuldade
das professoras compreenderem a indissociabilidade entre cuidados e educação, e se
perceberem enquanto trabalhadoras docentes.
Renata Oliveira (2011), em sua dissertação de mestrado sobre as representações
sociais do trabalho realizado com crianças pequenas, verifica que esse se baseia em
habilidades pessoais, e que as professoras indicaram que sabem muito pouco sobre o que
efetivamente deve ser realizado com as crianças. A autora relata ainda a dicotomia entre
o cuidar e educar a criança pequena, bem como as funções distintas que as professoras
designam a esses elementos indissociáveis.
Sinara Costa (2011) evidencia em sua tese de doutorado que a as professoras das
crianças pequenas se preocupam com as atividades ditas pedagógicas, relacionadas ao
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desenvolvimento intelectual das crianças e que os demais aspectos do desenvolvimento
humano, como o afetivo, o psicomotor e o social não são elencados em seu planejamento
e nem alvos de sua atenção.
Para Ferraz (2011), o estudo do cotidiano, aliado à análise das representações das
educadoras de creche, indicou que, apesar da compreensão da função da creche de como
cuidar e educar as crianças estar presente em suas representações, isso não se efetiva na
prática. Ainda sobre o mesmo tema, segundo Monique Volterelli (2013), as questões de
cuidar e educar ainda se demonstram desconectadas nas ações efetivas das educadoras de
creche em suas ações docentes.
Vários elementos podem ser levantados para pensar os desafios impostos à
educação das crianças nas creches, tais como: a falta de formação inicial e continuada, as
condições concretas de trabalho, os baixos salários e a falta de prestígio social dos
trabalhadores, a carga horária excessiva de trabalho, o grande número de crianças nas
salas, a falta de profissionais para a manutenção diária das instituições como para a
cozinha e limpeza, dentre outros.
Para Maria Barbosa (2010, p. 6):
A tarefa dessa pedagogia da pequeníssima infância é articular dois campos
teóricos: o do cuidado e o da educação, procurando que cada ato pedagógico,
cada palavra proferida tenha significado, tanto no contexto do cuidado – como
ato de atenção aquilo que temos de humano e singular – como de educação,
processo de inserção dos seres humanos, de forma crítica, no mundo já
existente.

Dessa forma, no intuito de realizar uma pesquisa que colaborasse com a
compreensão dos elementos que compõem o trabalho docente realizado nas instituições
de Educação Infantil, fez-se necessário verificar se as professoras têm balizado suas ações
na indissociabilidade entre cuidar e educar. Então, partimos do pressuposto de que o
trabalho docente se constitui de vários elementos e integra aspectos acerca das crianças,
suas especificidades e necessidades; bem como das professoras, com suas concepções de
criança, oriundas da formação inicial, continuada e de suas experiências no campo.
Consideramos também que as docentes se encontram em um dado contexto, no qual
existem as condições objetivas; os recursos materiais e pedagógicos; o espaço físico; e
outros aspectos ligados à valorização do trabalho e carreira. Entendemos, pois, que todas
as questões levantadas influenciam a realização do trabalho docente com as crianças de
zero a três anos de idade em instituições de Educação Infantil.
Conforme Karl Marx (1983, p. 218):
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O concreto é concreto porque é a síntese de múltiplas determinações, logo
unidade da diversidade. É por isso que ele é para o pensamento um processo
de síntese, um resultado, e não um ponto de partida, apesar de ser o verdadeiro
ponto de partida da observação imediata e da representação. O primeiro passo
reduziu a plenitude da representação a uma determinação abstrata; pelo
segundo, as determinações abstratas conduzem à reprodução do concreto pela
via do pensamento.

Na realização da pesquisa, do estudo, da análise e da elaboração da tese,
constituímos reflexões acerca do trabalho docente que vinha se processando nos Centros
Municipais de Educação Infantil da cidade de Jataí, Estado de Goiás. No processo de
investigação científica empreendida por nós, apresentou-se como problema central desta
pesquisa: quais as concepções das professoras de Educação Infantil sobre os elementos
constituintes do trabalho docente com as crianças de zero a três anos de idade?
Para auxiliar na compreensão do objeto e na resolução do problema, outras
questões foram formuladas no processo de investigação: a) Quais as concepções de
criança expressas pelas professoras dos CMEIs e CEIs do município de Jataí? b) Quais
aspectos as professoras consideram fundamentais para a realização da docência com as
crianças de zero a três anos?
Assim, o objetivo geral da pesquisa foi: conhecer os elementos que constituem o
trabalho docente realizado nas Instituições Municipais de Educação Infantil do município
de Jataí, expressos nas concepções das professoras. Enquanto os objetivos específicos
ficaram assim delimitados: conhecer os elementos expressos pelas professoras das
crianças de zero a três anos de idade que constituem o trabalho docente nos CMEIs e CEIs
de Jataí; e identificar o que as professoras consideram importante que as crianças
aprendam nos CMEIs e CEIs de Jataí.
Para alcançar os objetivos dessa investigação, utilizou-se como referencial teórico
para a compreensão do trabalho docente, dentro de uma perspectiva materialista histórico
e dialética, os autores: Karl Marx (2012), Levy Vygotsky (2014), Henri Wallon (1968),
Ivone Barbosa (1997, 2006), Dalila Oliveira (2010), Sandra Limonta (2013), Mariano
Enguita (1991), Álvaro Hypolito (1997, 2009, 2013), Michael Apple (1987, 1998),
Miguel Arroyo (1988), dentre outros. Para a construção teórica no campo da Educação
Infantil, buscou-se dialogar com os estudiosos: Ana Cerisara (1999, 2000, 2002), Nancy
Alves (2002, 2006, 2009, 2011), Ivone Barbosa (1991, 1997, 2003, 2006, 2009, 2014,
2015), Maria Campos (1994, 1999), Valdete Côco (2015), Fúlvia Rosemberg (1984,
2002), dentre outros.
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Assim, a realização de uma pesquisa balizada no materialismo histórico dialético
implica em traduzir, de forma teórica, o objeto de estudo. Significa também partir da
realidade concreta e voltar a ela, em um processo de busca que envolve movimentos
contraditórios, na tentativa de desvendar seus elementos, formas de desenvolvimento,
indo da aparência à essência do fenômeno estudado, mediado pela práxis. Para Adolfo
Vázquez (2007, p. 28) “[...] inclinamo-nos pelo termo práxis para designar a atividade
consciente objetiva, sem que, por outro lado, seja concebida com o caráter estritamente
utilitário que se infere do significado do prático na linguagem comum”.
Nesse movimento dialético, no esforço de observar e estudar o objeto e seus
pormenores, detalhes e nuances, fez-se o caminho da pesquisa, a fim de desvendar e
revelar a sua totalidade em um dado lugar e em um momento histórico específico, sempre
inacabado.
Segundo Barbosa (2006, p. 277-278, grifos da autora):
Um dos grandes desafios colocados no campo da Psicologia e da Educação é
a construção de novos olhares sobre o processo educativo e a infância, de modo
a criar categorias de análise que permitam compreender a historicidade e o
movimento de constituição e de manifestação aparente dos processos
individuais e coletivos, explicitando a totalidade e provisoriedade das relações
e práticas sociais. Nesse sentido, evidenciar a contradição entre aparência e a
essência dos fenômenos e da realidade é princípio e condição essencial para
superarmos a proposição de uma pesquisa que se assenta em processos
fossilizados e que não consegue apreender a inversão da realidade que se
estabelece no processo de representação sobre as relações de produção, as
relações sociais e o próprio conhecimento.

Neste trabalho, optamos por fazer referência à criança de zero a três anos,
entendendo-a enquanto sujeito de direitos, dentre eles, a uma educação de qualidade,
socialmente referenciada4. Entendemos que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
(LDB), apesar de representar avanços, estabelece uma cisão entre as crianças de zero a
três anos em creches e as crianças de quatro a seis anos na pré-escola, o que pode gerar
prejuízos a essa criança. Demarcamos, assim, a conquista da criança de zero a três anos
ao espaço educativo, pois defendemos que todos os processos e ações com as crianças,
da entrada à saída das Instituições de Educação Infantil, são processos educativos, visto
que mostram a essa criança o que ela representa enquanto ser humano em interação
contínua com o mundo social.
4

A educação de qualidade socialmente referenciada na Educação Infantil perpassa pela formação dos
professores em curso superior de licenciatura plena em Pedagogia, acesso e permanência das crianças nas
instituições educativas em período integral, assegurando propostas e práticas pedagógicas que considerem
as necessidades das crianças enquanto sujeitos histórico-sociais (BARBOSA, 2014).
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Caminho metodológico na realização da pesquisa
A realização de uma pesquisa pressupõe um caminho a seguir, um rumo por onde
se busca alcançar um objetivo. Esse rumo implica escolhas que envolvem as concepções
de homem, de sociedade e de educação do próprio pesquisador enquanto postura de vida.
Compreendendo o ser humano como um sujeito que se desenvolve e se humaniza nas
várias relações que estabelece entre o mundo dos objetos e das pessoas, temos como
referência o materialismo histórico dialético enquanto opção investigativa e método de
análise de como se produzem os fenômenos sociais como práxis transformadora.
Na realização dessa investigação – por meio da reflexão racional, metódica e
sistemática – tivemos o intuito de nos apropriarmos de uma realidade existente para
interpretá-la na tentativa de explicá-la, atribuindo-lhe um significado no sentido de
transformá-la. É um movimento em que a reflexão teórica sobre uma realidade busca
compreendê-la, explicá-la, para desvendar o real e, posteriormente, realizar uma
exposição adequada sobre o mesmo.
Desvendar o real, na perspectiva do método dialético, entende-se compreendê-lo
dentro do seu movimento, das contradições, do caráter provisório e na impossibilidade de
descrevê-lo em sua totalidade. Para Galdêncio Frigotto (2004, p. 75), “O desafio do
pensamento cujo campo próprio de mover-se é o plano abstrato, teórico é trazer para o
plano do conhecimento essa dialética do real”.
Dessa forma, como metodologia de trabalho para a apreensão do objeto, foi
realizado o levantamento bibliográfico, com o qual buscamos conhecer o campo teórico
a ser investigado e as contribuições já existentes, por meio de dissertações de mestrado,
teses de doutorado, artigos científicos e livros. Concernente à opção metodológica,
realizamos ainda: a análise documental da proposta pedagógica do município de Jataí e
do Plano Municipal de Educação; e uma pesquisa empírica, cujo objetivo foi analisar o
perfil das professoras que trabalham com as crianças de zero a três anos, bem como
investigar, conhecer e compreender as concepções de crianças e os elementos destacados
por elas como constituintes do trabalho docente.
O levantamento de referências bibliográficas nos possibilitou conhecer as
temáticas das pesquisas, tendo como foco o trabalho docente com as crianças de zero a
três anos de idade. Para o mapeamento da produção, foram elencados os descritores
‘trabalho docente na creche’, ‘trabalho docente com a criança de zero a três anos’ e
‘trabalho docente com bebês’. A escolha dessas expressões se deu em virtude da
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apreensão do maior número possível de trabalhos que poderiam vir a se aproximar da
nossa temática.
Para a realização dessa etapa da pesquisa, foram utilizados o Banco de Teses e
Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
e o Banco Digital de Teses e Dissertações (BDTD). Realizamos também uma pesquisa
no GT-07 da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa Em Educação (ANPED),
que tem por objetivo a educação da criança de 0 a 6 anos. Para a seleção dos artigos,
elegemos como palavras-chave: ‘creche’, ‘crianças’, ‘Educação Infantil’, ‘bebês’, ‘cuidar
e educar’, ‘crianças de 0 a 3 anos’, ‘infância’, ‘trabalho docente’, ‘trabalho’ e ‘docência’.
Com a realização da leitura e análise dos trabalhos apresentados na Seção 2, buscamos
apreender os elementos que constituem o trabalho docente expressos nas pesquisas.
Por meio dessa investigação, percebemos um crescente número de pesquisas
envolvendo os bebês, as práticas educativas e a formação de profissionais para o trabalho
com a especificidade da criança nas creches. Constatamos, porém, que apesar do número
de pesquisas ter aumentado, sobretudo a partir da década de 1990, ainda temos poucos
estudos investigando a categoria ‘trabalho’. Assim, este trabalho se propôs a contribuir
com uma discussão sobre os elementos necessários à realização da complexidade desta
docência realizada com as crianças de zero a três anos de idade nas instituições de
Educação Infantil.
Pela análise da produção acadêmico-científica, foi possível observar que o
binômio cuidar e educar ocupa lugar central nas investigações. Destacou-se também,
entre as temáticas, a prática pedagógica, a formação inicial e continuada, assim como os
saberes da experiência pessoal e profissional.
A investigação empírica teve início em agosto de 2015, após a apresentação da
pesquisa para a Secretária Municipal de Educação de Jataí (SME) e o seu consentimento
na realização dessa investigação. Participaram da pesquisa empírica inicialmente 63
professoras de 11 CMEIs e de 2 CEIs. O critério utilizado para escolha dos sujeitos foi
atuar com crianças de zero a três anos de idade nos CMEIs e CEIs da cidade escolhida.
Para investigação empírica, foram utilizados dois questionários: Perfil
Profissional I e Perfil Profissional II. O objetivo do primeiro, Perfil Profissional I, foi
construir um perfil dessas profissionais, que trabalham com as crianças de zero a três anos
de idade, a partir das informações apresentadas por elas. Para esta investigação, foram
entregues às professoras 63 questionários, dos quais 56 foram recebidos, ou seja, tivemos
88,8% de retorno. Consideramos esta porcentagem significativa para análise.
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Após recebermos o primeiro questionário respondido e observar se as professoras
gostariam de continuar a fazer parte da pesquisa, foi entregue o outro material que
elaboramos, chamado por nós de Perfil Profissional II. Esse segundo questionário
disponibilizado às professoras visou apresentar algumas questões envolvendo temáticas
intimamente relacionadas com o trabalho docente na Educação Infantil, para que elas
manifestassem sua opinião a respeito desses elementos, que, ao nosso olhar, compõem o
trabalho docente realizado nas instituições de Educação Infantil com as crianças de zero
a três anos de idade.
Assim, o segundo questionário envolveu temáticas substanciais para esta tese e,
das quais foram analisados os tópicos: a criança, a professora, aspectos da realização do
trabalho docente e, por fim, aspectos relacionados à instituição. Entendemos que, na
totalidade do trabalho docente, esses aspectos se imbricam, formando um todo, uma
unidade. Foram entregues 53 questionários, dos quais 39 foram devolvidos à
pesquisadora para análise, ou seja, 73,58% dos instrumentos. Na análise dos dados, as
professoras5 participantes foram identificadas como P1, P2 e assim sucessivamente.
Dos elementos trazidos pelos sujeitos de pesquisa no instrumento Perfil
Profissional II, elaboramos dimensões as quais nos deram subsídio para criarmos
categorias de análise de acordo com as respostas das professoras. Dimensões em
movimento, entendidas por nós como processos que se integram e se imbricam, formando
uma unidade impossível de se separar, pois tal coesão aparece como característica do
processo de humanização. Para Frigotto (2008, p. 81), “A práxis expressa, justamente, a
unidade indissolúvel de duas dimensões distintas, diversas no processo de conhecimento:
a teoria e a ação”.
Dessa forma, temos a percepção da criança como uma unidade cujas dimensões
levantadas nessa tese se misturam sem existir a possibilidade mensurá-las, pois fazem
parte da criação humana. Neste sentido, os aspectos biológicos da natureza humana, por
meio das mediações, transformam-se em características sociais, propriamente humanas.
A criança em seu desenvolvimento integral está imersa nas diversas dimensões físicas,
afetivas e sociais que compõem o ser humano.
Sob esta perspectiva, o Perfil Profissional II teve uma organização didática para
que fosse possível realizar a investigação e análise dos elementos trazidos pelas

5

Na rede municipal de educação de Jataí, no trabalho docente com as crianças de zero a três anos todos os
profissionais envolvidos até então eram mulheres, portanto, professoras.
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professoras sobre a realização do trabalho docente nas instituições de Educação Infantil.
Contudo, tais dimensões são entendidas por nós como uma totalidade e, na ação
educativa, estão imbricadas à criança, com suas especificidades e necessidades, e à
professora, com sua experiência, formação teórica, valores e concepções. Tudo isso
atrelado aos elementos objetivos que possibilitam a efetivação do trabalho docente.
Como fonte de dados utilizamos também as anotações realizadas em um diário de
campo, outro instrumento de pesquisa. No diário da pesquisadora foram registradas
observações efetuadas nos momentos de visita às instituições para proposição dos
questionários às professoras, ou quando os mesmos eram recolhidos.
Dessa forma estruturamos nossa tese em seis seções, sendo a primeira seção esta
introdução; e a sexta seção, as considerações finais. Na seção 2, realizamos o
levantamento bibliográfico nas dissertações de mestrado e teses de doutorado no portal
de periódicos da CAPES, na BDTD/IBICT e nos trabalhos apresentados no GT-07
Educação de Crianças de 0 a 6 anos, da ANPED. O objetivo foi mapear as produções
científicas e acadêmicas da área, possibilitando um olhar para o que vem sendo produzido
no campo da Educação Infantil, em específico no trabalho docente com as crianças de
zero a três anos de idade; e identificar as lacunas que existem no campo.
Nesta investigação foi possível observar que o binômio cuidar-educar aparece
como elemento central do trabalho docente que se realiza com as crianças de zero a três
anos de idade. Na análise dos diversos trabalhos acadêmico-científicos percebemos que
a prática pedagógica, a formação inicial e continuada e os saberes da experiência dos
profissionais que trabalham com as crianças também são alvos de um maior número de
investigações. Os estudos revelaram que é preciso se debruçar mais nas análises da ação
docente com as crianças de zero a três anos de idade, reavaliando suas especificidades e
os multideterminantes que influenciam na realização do mesmo. Verificamos que o
trabalho docente realizado com as crianças de zero a três anos de idade é visto pelo
modelo do Ensino Fundamental em que percebemos a separação das atividades exercidas
por professores e auxiliares e que a ação docente é centrada na experiência e não na práxis.
Aparecem poucos estudos sobre as condições de trabalho, deixando uma lacuna a ser
investigada.
Na seção 3, apresentamos o direito da criança de zero a três anos e o trabalho
docente como categoria profissional que se constituiu historicamente em meio às lutas,
aos avanços e retrocessos relacionados às condições econômicas, políticas e sociais em
um determinado contexto.
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É possível perceber historicamente como a Educação Infantil foi se consolidando,
por meio dos movimentos sociais, e pelo próprio movimento das mulheres nas
reinvindicações por creches que garantissem o atendimento de qualidade referenciada as
crianças de zero a três anos de idade (Alves, 2007; Barbosa, 2002; Rosemberg, 2002). É
possível observar avanços, sobretudo, a partir da LDB, Lei n. 9394/96 que regulamenta a
Educação Infantil como a primeira etapa da educação básica. Importa destacar: as
pesquisas diversas nos programas de pós-graduação nas universidades brasileiras em
relação à criança e sua educação, evidenciando suas especificidades; a necessidade de
formação teórica inicial e continuada sólida dos profissionais atuantes na educação de
crianças pequenas, para que se desenvolva um trabalho docente coerente com seus
direitos; além da luta pela valorização dos profissionais da Educação Infantil.
Outro marco foi a construção coletiva das Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Educação Infantil (BRASIL/ DCNEI, 2009). O documento traz a noção da criança como
sujeito histórico, o qual aprende e se desenvolve nas várias experiências que vivencia.
Neste ínterim, as instituições de Educação Infantil são partícipes deste processo de
desenvolvimento humano e devem possibilitar que a criança construa sua identidade em
meio a aprendizagens significativas.
Entendemos que a realização do trabalho docente com a criança de zero a três anos
de idade como uma unidade deve ampliar as possibilidades de leitura do mundo da/ para
criança, na medida em que a professora imbuída de conhecimentos teóricos e as
experiências no campo possa vir a se tornar mediadora da cultura e da construção de
conhecimentos sistematizados nas instituições.
Na seção 4 apresentamos a realidade do município de Jataí, situando a cidade ao
leitor e destacando a educação como um de seus polos mais significativos. Discutimos
também os resultados das respostas e de nossas análises acerca do Perfil Profissional I,
cujo objetivo foi conhecer os sujeitos que fizeram parte da pesquisa, seus dados pessoais
e profissionais, demarcando elementos que vinham influenciando diretamente a
realização do trabalho docente. Dentre essas influências, destacamos: formação das
professoras, as condições de trabalho, os salários, o número de crianças nos
agrupamentos, dentre outros. Ainda nessa seção, realizamos uma análise da Proposta
Pedagógica do Município, documento em que as professoras se baseiam ao planejar as
ações com as crianças de zero a três anos de idade nos CMEIs e CEIs.
Os dados mostraram que a Proposta Pedagógica do município de Jataí está pautada
nos Referenciais Curriculares Nacionais para Educação Infantil RCNEIs (BRASIL/
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RCNEIs, 1998). Estes estabelecem eixos do trabalho pedagógico que deve ser realizado
com as crianças. Este documento teve um grande alcance nas instituições de Educação
Infantil e foi alvo de análises de diversos autores, tais como: Alessandra Arce (2001), Ana
Cerisara (2000), Moysés Kulmann Jr. (2000). Estes evidenciaram o viés escolarizante dos
RCNEIs, no qual está presente uma fundamentação teórica confusa e pouco aprofundada,
utilizando diferentes autores e abordagens conflitantes, trazendo dificuldades na
interpretação do documento, além de desconsiderar a produção acadêmico-científica da
área.
No caso da pesquisa em Jataí, os dados evidenciaram também a totalidade do
gênero feminino no desenvolvimento do trabalho com as crianças nas instituições do
município. Como apontou Rosemberg (2012), e outros autores, a Educação Infantil nasce
feminina. Isso porque em nossa sociedade ser mulher é ser subestimada e ‘cuidar de
crianças’ é realizar um trabalho de menor valor, principalmente porque a Educação
Infantil sempre esteve ligada à assistência a crianças pobres, como vimos na pesquisa de
Juliana Diamente (2010). Esta, identificou que a desvalorização acontece no próprio
ambiente de trabalho, uma vez que quanto menor a criança, menor o prestígio social da
professora.
De acordo com nossos dados de pesquisa, as professoras da Educação Infantil do
município de Jataí são pedagogas, sendo 92% delas formadas na UFG – Regional Jataí,
o que pode demandar futuras pesquisas em decorrência desta formação para a realização
do trabalho docente.
É preciso ressaltar que as profissionais são mães, e 75% delas trabalham nos
períodos matutino e vespertino, sendo 8 horas diárias de trabalho junto às crianças,
conforme discutimos na quarta seção desta tese.
Na última seção da tese apresentamos a análise dos dados referentes às falas das
professoras que atuam diretamente com as crianças de zero a três anos de idade, bem
como suas concepções e apontamentos sobre o trabalho docente que realizam nos CMEIs
E CEIs da cidade.
A partir do Perfil Profissional II abordamos temáticas que ao nosso entendimento
fazem parte dos elementos constituintes do trabalho docente realizado com as crianças de
zero a três anos de idade, tais como: a criança; a professora e os aspectos sobre a
realização do seu trabalho com as crianças; e a instituição com suas condições objetivas.
Das respostas apresentadas pelas professoras acerca dos elementos os quais elas
foram instigadas a responder constituímos dimensões sob as quais segundo nosso olhar o
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trabalho docente se materializa. A ideias das dimensões nos remetem ao movimento e aos
multideterminantes que envolvem a realização da docência com a criança de zero a três
anos de idade. Nosso entendimento é que as dimensões exprimem melhor a totalidade
deste trabalho, pois as dimensões se relacionam, integram-se e se misturam não como
partes estanques e separadas, mas sim formando uma totalidade, na qual o trabalho
docente com as crianças de zero a três anos de idade se concretiza.
Assim, o trabalho docente com a criança de zero a três anos se realiza a partir de
múltiplos aspectos que dizem respeito à formação inicial e continuada das professoras,
seus sentidos e saberes pessoais, advindos de suas vivências enquanto mulheres, mães e
educadoras. Da mesma maneira, na prática docente está intrínseca a concepção de criança
e as necessidades das profissionais estão expressas nas ações cotidianas e na forma de
planejar e organizar a rotina, os espaços institucionais e as atividades que compõe o dia,
como a entrada e a saída das crianças na instituição. Decorrem também das escolhas das
professoras uma posição política e pedagógica, a qual anuncia o desejo do que se quer
desenvolver para e com as crianças. Isso tangencia ainda os processos de avaliação que
são realizados cotidianamente sobre o seu trabalho e em decorrência deste, como as
aprendizagens e o desenvolvimento delas. Vale dizer que todas as ações das professoras
estarão imbricadas com as condições físicas, os recursos materiais e humanos, muitas
vezes em uma relação de hierarquia e de acordo com o poder nas instituições em uma
dada sociedade, em um determinado momento histórico.
Por fim, nas considerações finais, buscamos apresentar a síntese do que
conseguimos apreender na análise das pesquisas elencadas na discussão teórica, apoiada
nos vários autores com os quais dialogamos e nas respostas das professoras de crianças
de zero a três anos de idade dos CMEIs e CEIs de Jataí.
A pesquisa nos mostrou que o trabalho docente, na especificidade das crianças de
zero a três anos, requer a ação intencional das profissionais em múltiplas dimensões.
Dentre elas destacamos: a indissociabilidade do cuidar e do educar, o estabelecimento da
rotina, o planejamento diário, a organização dos espaços e das atividades, visto que os
dados evidenciaram a existência de várias dimensões que precisam estar articuladas à
intencionalidade das professoras, imbricadas nas condições objetivas proporcionadas pela
instituição. Evidenciamos ainda que tais elementos vão para além do binômio cuidareducar, sendo categoria pobre e insuficiente para designar a totalidade a qual deve
representar o trabalho docente com as crianças de zero a três anos de idade.
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SEÇÃO 2
A PRODUÇÃO ACADÊMICA E CIENTÍFICA SOBRE O TRABALHO
DOCENTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Observa-se o crescimento de pesquisas relacionadas à educação no Brasil, com
enfoques em diversas áreas do conhecimento, objetivando investigações que buscam
trazer contribuições em seus campos. Assim, nesta seção, apresentamos o levantamento
das produções acadêmico-científicas relacionadas ao nosso objeto de estudo, ou seja, o
trabalho docente com a criança de zero a três anos de idade. Esse movimento de busca
nos bancos de dissertações e teses teve por objetivo investigar as produções de mestrado
e doutorado; além de artigos científicos, a fim de conhecer o que já foi realizado no
campo. A ideia foi identificarmos as temáticas que se aproximam do objeto investigado,
a pertinência da realização da pesquisa, as contribuições já existentes, verificando as
lacunas que ainda existem nesse campo de conhecimento. Para orientar nossa
investigação, buscamos nas produções o conceito de ‘trabalho docente’ com crianças de
zero a três anos de idade e os elementos que o constitui.
É importante salientar que fizemos esse levantamento ciente das nossas
limitações, já que, de cada leitura, realizamos o recorte que nos pareceu mais interessante
aos fins desta investigação, segundo um olhar seletivo, respeitoso.
As pesquisas relacionadas à educação das crianças de zero a três anos vêm se
ampliando, sobretudo a partir da LDB nº 9.394/96, em que a Educação Infantil aparece
pela primeira vez como uma etapa da educação básica. Aliado a este fator, temos o
crescimento dos cursos de pós-graduação em Educação e em outros campos do
conhecimento, como a Antropologia, a História, a Sociologia, a Psicologia, a Medicina,
a Enfermagem, dentre outras áreas que também se dedicam a pesquisas sobre a infância,
sob diferentes enfoques, conforme Giandréa Strenzel (2000).
Strenzel (2000) evidencia que as pesquisas relativas às creches, de forma geral,
cresceram na década de 1990, na busca por estudarem as interações, o desenvolvimento
da criança em ambientes coletivos e os jogos no contexto das atividades com crianças. A
autora mostra ainda que no período de 1983 a 1998, na Educação Infantil, as crianças da
faixa etária de quatro a seis anos foram mais pesquisadas que as menores de três anos. A
dissertação de mestrado em questão investigou as produções acadêmicas sobre a
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educação das crianças de até três anos de idade e quais foram as indicações dessas
produções para as práticas pedagógicas no interior das creches.
Em seu trabalho, Strenzel (2000) verificou que as produções acadêmicas em teses
e dissertações, entre os anos de 1983 e 1998, apresentaram um crescimento embrionário
no interesse por pesquisas que investigam a educação da criança de zero a três anos de
idade. A partir da pesquisa, constatou-se que, em sua maioria, esses estudos são oriundos
das regiões Sul e Sudeste, pois essas regiões possuem o maior número de cursos de pósgraduação no Brasil.
A pesquisadora supracitada, resgata a história da Educação Infantil a partir das
décadas de 1960 e 1970, tendo como base as produções acadêmicas pesquisadas e
destacando as propostas de uma Educação Infantil compensatória e a ênfase na teoria da
privação cultural. Nos anos de 1980, persistiram os modelos de uma educação
compensatória, como ainda temos nos dias atuais, destacando-se também o
desenvolvimento infantil e a origem social das crianças que precisavam da escola para
suprir suas necessidades sociais e culturais (STRENZEL, 2000).
Na década de 1990, de certa forma, a ênfase nas pesquisas deslocou-se para as
investigações pedagógicas no interior dos espaços coletivos vivenciados pelas crianças.
O desenvolvimento infantil foi visto dentro de um contexto e não mais unicamente em
relação ao indivíduo em separado do seu meio. Strenzel (2000, p. 54) afirma que “Os anos
90 foram marcados por novos estudos que confirmam as temáticas estudadas nos anos 70
e 80 e apontam novas características para a produção científica nacional.” Os estudos e
as pesquisas nas áreas da Educação e da Psicologia apontam para temáticas diversas,
privilegiando a criança nos espaços coletivos, as formas de interação entre os coetâneos
e entre as crianças e os adultos; e dando evidência a uma criança real, que se desenvolve
nas várias experiências e ambientes nos quais frequenta.
Além de temáticas diversas, como as brincadeiras, jogos, literatura, currículo,
educação especial, espaço físico, dentre outros, foi possível observar também, na pesquisa
de Strenzel (2000), um crescente número de pesquisas relacionadas à formação de
profissionais para a realização do trabalho na Educação Infantil e a construção da sua
identidade, sobretudo, na década de 1990. A autora analisa as produções acadêmicas que
dizem respeito à educação da criança de zero a três anos de idade, apresentando as
indicações de uma Pedagogia que contemple suas especificidades.
A pesquisa A produção acadêmica sobre orientações curriculares e práticas
pedagógicas na educação infantil brasileira (BRASIL/ MEC, 2009a) identificou 300
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publicações no período de 2000 a 2007, entre dissertações e teses, artigos, livros e
capítulos de livros. Foi realizado também um mapeamento, com análise, das propostas
pedagógicas municipais para a Educação Infantil no Brasil, cujo objetivo “foi a
elaboração de subsídios que auxiliassem na construção de orientações curriculares para
as práticas cotidianas na Educação Infantil” (BRASIL/MEC, 2009a, p. 5). Esse estudo
mostra que a produção nacional sobre o segmento de zero a três anos de idade ainda é
pequena. Das produções que fizeram parte desta pesquisa, 45% são teses de doutorado e
dissertações de mestrado, 34% são livros ou capítulos de livros, 12% do levantamento
são oriundas de comunicações acadêmicas da ANPED, e 9% são publicações em revistas
periódicas acadêmicas.
Realizou-se também um “Mapeamento e análise das propostas pedagógicas
municipais para a educação infantil no Brasil” (BRASIL/ MEC, 2009b), em âmbito
nacional, para investigar e conhecer dados sobre a educação da criança de zero a três anos
de idade nas propostas político-pedagógicas dos municípios.
Outros estudos buscaram também investigar temáticas, concepções e
metodologias abordadas nas pesquisas com as crianças e sua educação. Em um desses
estudos, Heloísa Rocha e Márcia Buss-Simão (2013) investigaram as teses de doutorado
e dissertações de mestrado em educação nos programas de pós-graduação da região sul
do Brasil, no período de 2007 a 2011. As pesquisadoras evidenciam como temáticas mais
pesquisadas: ‘a dimensão pedagógica’, que se refere aos processos educativos com
destaque para a utilização dos termos prática pedagógica ou ação docente; ‘as teorias da
educação’, nas quais são realizadas pesquisas voltadas a autores, teorias e programas,
como a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(UNESCO); ‘os profissionais e sua educação’, em que as pesquisas investigaram aspectos
ligados à formação inicial e continuada dos profissionais da educação; e, por fim, as
políticas educacionais e a história.
As autoras alertam para os riscos de possíveis investigações superficiais e
generalistas em relação às crianças e sua educação. Destaca-se a necessidade de entender
os multideterminantes os quais envolvem a educação das crianças na Educação Infantil,
levando em conta a criança em um contexto social, histórico e cultural, no qual essas
dimensões se imbricam e influenciam diretamente nos processos educativos. O artigo
ressaltou também a necessidade e os esforços das pesquisas analisadas na busca de uma
reavaliação da especificidade da Educação Infantil.
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Silveira (2015), em sua tese de doutorado, investigou a prática pedagógica com
crianças de zero a três anos de idade. O objetivo da autora foi compreender as concepções
acadêmico-científicas nas teses e dissertações no período de 1996 a 2012, e de
profissionais do município de Senador Canedo, em Goiás, acerca da criança menor de
quatro anos. Tendo como referência teórico-metodológica o método dialético, no que se
refere ao estado da arte, os resultados mostraram que:
Na análise das teses e dissertações foi percebido o tratamento dado à prática
pedagógica era diverso e difuso, pois diferentes nomes lhe eram atribuídos,
como prática educativa, trabalho docente e trabalho pedagógico. Por um lado,
essa prática era tratada como algo consensual na área como se a palavra por si
só expressasse o seu significado e concepção, e por outro, um intenso
pragmatismo, como se fosse somente um saber fazer, a prática pela prática
(SILVEIRA 2015, p. 27).

A pesquisadora defende que a prática pedagógica está imbricada às relações
sociais, políticas e econômicas, nas quais os interlocutores do processo educacional estão
vivendo. Assim, a realização de uma práxis pedagógica somente se fará possível na busca
pela compreensão e pela superação da realidade, de forma intencional e mediada, a fim
de romper com as práticas pedagógicas pragmáticas (SILVEIRA, 2015).
A dissertação de Fernanda Gonçalves (2014) buscou as produções no banco de
dados da CAPES, no período de 2008 a 2011. A autora realizou um mapeamento das
produções nacionais e encontrou 48 dissertações, das quais 13 foram analisadas em sua
pesquisa. O estudo teve como objetivo a análise dos indicativos das práticas pedagógicas
com as crianças de zero a três anos de idade. Por meio da Análise do Discurso, a autora
encontrou quatro categorias que emergiram dos dados por ela analisados, como os estudos
sobre a especificidade docente, por exemplo. Os dados mostraram a especificidade das
ações com as crianças, os momentos de alimentação, o sono e a higiene que acontecem
nas relações compartilhadas no interior das Instituições de Educação Infantil. Nos estudos
sobre as práticas pedagógicas, a autora verificou que existe um esforço dos professores
em observar as ações das crianças em suas múltiplas linguagens e formas de expressão,
como: o choro, o corpo, o sorriso, os balbucios e outros. Desta maneira, entende-se a
potencialidade das crianças. Em se tratando dos estudos sobre o desenvolvimento infantil,
Gonçalves (2014) observou grande predominância desses em relação às crianças de zero
a três anos de idade e, em menor número, os estudos relativos à prática pedagógica. No
que diz respeito aos estudos sobre a função social da creche e as relações com a família,
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as pesquisas evidenciaram a necessidade de parcerias e elucidaram que é papel da creche
expor às famílias a sua função pedagógica.
A autora anuncia como resultado de sua análise das pesquisas relativas às crianças
de zero a três anos de idade que prevalecem os aspectos relativos ao planejamento dos
espaços e tempo como elementos centrais, os quais caracterizam a especificidade da
docência com as crianças. Em sua conclusão, traz a evidência que entre as dissertações
analisadas as pesquisas assumem um posicionamento metodológico de aproximação dos
pontos de vista das crianças, consideradas partícipes da pesquisa.
As pesquisas interessadas sobre a criança de zero a três anos têm se ampliado e
começam a trazer contribuições importantes, como o estudo citado que destacou a
organização dos espaços e tempos nas Instituições como elementos centrais da docência
com a criança de zero a três anos. Contudo, a partir de nossas análises percebemos que
ainda se faz necessária uma investigação mais atenta sobre a complexidade do tema,
especialmente acerca das práticas realizadas com estas crianças em ambientes coletivos.
1.1 BANCO DE DADOS: O PERCURSO METODOLÓGICO
Buscando conhecer o campo das pesquisas realizadas com a temática ‘trabalho
docente na creche’, iniciamos, em maio de 2015, a realização do levantamento
bibliográfico. No intuito de apreender de forma mais específica o objeto, elegemos os
descritores que, de maneira direta, relacionavam-se com a pesquisa, ou seja, o trabalho
docente que se realiza nas creches, especificamente com as crianças de zero a três anos
de idade. Para tanto, utilizamos os descritores ‘trabalho docente na creche’, ‘trabalho
docente com a criança de 0 a 3 anos’ e ‘trabalho docente com bebês’.
As perguntas que guiaram nosso olhar sobre as dissertações de mestrado, teses de
doutoramento e artigos científicos publicados nas Reuniões da ANPED foram adotadas
com a finalidade de investigar nestas produções, o conceito de ‘trabalho docente’ no
contexto do atendimento às crianças de zero a três anos de idade em CEIs e CMEIs, bem
como os elementos que o constituem. Portanto, essas foram as questões que buscamos
identificar nos trabalhos elencados nesta seção e, ademais, optamos verificar as
contribuições dos mesmos para a docência que se realiza com as crianças menores de
quatro anos em instituições de Educação Infantil.
Para as pesquisadoras Joana Romanowski e Romilda Ens (2006), o levantamento
bibliográfico permite mapear o campo a ser investigado, possibilitando ao pesquisador
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identificar estudos afins, além de contribuir para a constituição de um campo teórico de
uma área específica do conhecimento. As autoras abordam as pesquisas bibliográficas do
tipo Estado da Arte, cujos objetivos são: identificar as produções em teses de doutorado
e dissertações de mestrado, artigos de periódicos e outros tipos de publicações; e realizar
análises, como possíveis proposições de categorias, revelando seus enfoques e suas
perspectivas. Diferentemente desta metodologia, o ‘estado do conhecimento’ diz respeito
ao levantamento bibliográfico de apenas um setor de publicações sobre o tema estudado.
Para Norma Ferreira (2002), a pesquisa bibliográfica, sendo ela ‘estado da arte’
ou ‘estado do conhecimento’, traz o desafio de mapear e discutir as produções acadêmicas
em diferentes campos do conhecimento, descrevendo e analisando as mesmas.
Segundo Brandau, Monteiro e Baribe (2005, p. 4), “Na definição do tema, a
especificidade do assunto e a escolha correta dos descritores são decisivas para uma
adequada busca da literatura. Desta forma, evita-se uma quantidade excessiva de artigos
que não interessam”. Os autores apresentam e discutem sobre a importância de se pensar
nas escolhas dos descritores que irão orientar a busca pela realização da pesquisa
bibliográfica, pois eles devem trazer em si significados importantes dentro de um
determinado assunto. Assim, para que as palavras-chave se tornem descritores, não
podem ser escolhidas aleatoriamente.
Nesse sentido, a escolha dos descritores se torna parte do percurso metodológico
do pesquisador na busca por conhecer o que se produziu no campo acadêmico e científico
sobre o objeto a ser estudado. Pensando no trabalho docente com a criança de zero a três
anos de idade na creche, e na seleção desses descritores, percebemos que as palavras
‘creche’, ‘crianças’, ‘bebês’ e ‘trabalho docente’ deveriam fazer parte dessa seleção.
Assim, criamos inicialmente três “frases-chave” para a realização do levantamento
bibliográfico. Segundo Ítalo Aquino e Itiel Aquino (2013, p. 228), “[...] muitos artigos
apresentam um misto de palavras simples, compostas e até “frases-chave”, pois não existe
um formato único para as publicações nas diversas áreas do conhecimento”.
Dessa forma, além da definição dos descritores, foi preciso definir as bases e
portais que fariam parte do levantamento. Optamos pelo Portal de Teses e Dissertações
da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES6),
pelo Banco de Teses do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia

6

A CAPES visa promover o fortalecimento dos programas de pós-graduação no Brasil, permitindo a
democratização do acesso online à informação científica.
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(IBICT), no sistema da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e
pelo Portal da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação
(ANPED).
Neste estudo, buscou-se realizar um mapeamento das produções com um recorte
temporal de 2004 a 2016. A revisão bibliográfica tem um papel importante para a
realização de uma pesquisa, pois, ao realizá-la, conhecemos as pesquisas já realizadas
com a temática e as contribuições para o campo. Neste levantamento, temos como
objetivo verificar nas dissertações de mestrado e teses de doutoramento, as quais se
dedicam aos estudos sobre o trabalho docente com as crianças de zero a três anos de idade,
suas contribuições sobre os elementos que o constituem nos espaços coletivos, no
cotidiano das instituições de Educação Infantil.
Quando começamos a realização do levantamento bibliográfico, em maio de 2015,
no banco de dados da CAPES estavam disponíveis somente os trabalhos depositados nos
anos de 2011 e 2012. Assim, em uma primeira busca utilizando o descritor ‘trabalho
docente com crianças de 0 a 3 anos’, encontramos 9 trabalhos, dos quais apenas 4 se
referiam à criança de zero a três anos de idade, sendo 3 dissertações de mestrado e uma
tese de doutorado. Com o descritor ‘trabalho docente com bebês’, encontramos 02
trabalhos nos quais as temáticas se diferem do objetivo desta investigação. Utilizando o
descritor ‘trabalho docente na creche’, apareceram 07 trabalhos; porém, ao ler os resumos
dos mesmos, constatamos que não eram referentes à criança de 0 a 3 anos.
Após a qualificação da tese, foi sugerido pela banca examinadora que voltássemos
ao banco de dados da CAPES para atualização das pesquisas descritas nesta seção, visto
que possivelmente estariam disponíveis as dissertações e teses depositadas entre os anos
2011 e 2016. Assim, ao realizarmos nova busca no portal da CAPES, encontramos 11
trabalhos que abordam a temática da criança de zero a três anos de idade e o trabalho que
se realiza nas Instituições. Dos 11 trabalhos encontrados, 06 já se encontravam na nossa
discussão, tais como Dinara Costa (2006), Jeane Dalri (2007), Juliana Diamente (2010),
Beatriz Ferraz (2011), Thaís Souza (2013) e Monique Voltarelli (2013). Esses trabalhos
já constavam no BDTD em maio de 2015.
Os demais trabalhos que fazem parte da discussão desta tese possuem relação
direta com o tema que estamos discutindo e discutem questões referentes ao trabalho e à
prática pedagógica realizada com as crianças de zero a três anos de idade. Ademais,
abordam aspectos relacionados ao binômio cuidar-educar e tratam do estabelecimento da
rotina e da organização dos espaços e tempos na educação da criança menor de quatro
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anos de idade. Entendemos que essas temáticas são intrínsecas ao trabalho docente. Os
trabalhos encontrados serão elencados no Quadro 01 e após, analisados. No Quadro 01,
os trabalhos serão apresentados seguindo a ordem alfabética.
Quadro 01: Levantamento bibliográfico CAPES (2011/2012).
N
01

02

Tese de Doutorado
AMORIM, Ana Luísa Nogueira de. Sobre educar
na creche: é possível pensar em um currículo para
a criança de zero a três anos. 2011. 338f. Tese
(Doutorado em Educação) – Programa de PósGraduação em Educação - Universidade Federal da
Paraíba, João Pessoa, 2011.
COSTA, Sinara Almeida da. Na Ilha de Lia, no
barco de Rosa: o papel das interações
estabelecidas entre a professora de creche e as
crianças na constituição do eu infantil. 2011. 397f.
Tese (Doutorado em Educação) – Programa de
Pós-Graduação em Educação - Universidade
Federal do Ceará, 2011.
Dissertação de Mestrado

03

04

05

NASCIMENTO, Edaniele Cristine Machado do. A
rotina com bebês e crianças bem pequenas nos
Centros Municipais de Educação Infantil de
Guarapuava-PR: invisibilidade e silenciamentos.
2015. 132f. Dissertação (Mestrado em Educação) Universidade
Estadual
do
Centro-Oeste,
Guarapuava, 2015.
SANTOS, Carla Manuella de Oliveira.
Representações sociais sobre o trabalho dos
professores de Educação Infantil de professoras
que atuam com crianças de até três anos em
instituições da rede municipal de educação de
Maceió/AL. 2011. 269f. Programa de PósGraduação em Educação - Universidade Federal de
Alagoas, Maceió, 2011.
TRISTÃO, Fernanda Carolina. Ser professora de
bebês: um estudo de caso de uma rede conveniada.
2004. 213f. Dissertação (Mestrado em Educação)
– Programa de Pós-Graduação em Educação Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, 2004.

Fonte: Arquivo da pesquisadora/NEPIEC, 2015 – 2016.
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A pesquisa de doutorado de Ana Luísa Amorim (2011) teve por objetivo avaliar
como as políticas nacionais que direcionam o currículo para a Educação Infantil se tornam
políticas locais, fazendo parte das propostas pedagógicas realizadas nas Instituições. A
pesquisa, com abordagem qualitativa, desenvolveu-se em três fases, iniciando com a
análise dos documentos nacionais e locais, o acompanhamento das reuniões de
planejamento nos agrupamentos de berçários em 4 Instituições de Educação Infantil e a
observação realizada nos meses de abril a novembro de 2010.
Os resultados evidenciaram um descompasso entre as orientações curriculares
nacionais e as propostas pedagógicas das instituições pesquisadas. Mostraram que, nos
berçários, predominam as ações espontâneas e improvisadas e que a formação das
profissionais não coincide com o mínimo exigido pela legislação nacional (LDB nº
9.394/96). Amorim (2011) verificou também que as ações envolvendo o cuidar e educar
se encontram dissociadas, ressaltando a falta de ações planejadas e intencionais. Para a
autora este procedimento não respeita o direito a uma educação de qualidade para essas
crianças.
Costa (2011), em sua tese de doutoramento, teve como objetivo analisar as
interações estabelecidas entre uma professora e um grupo de crianças de três anos em
uma creche pública da cidade de Fortaleza, Estado do Ceará. Com abordagem
sociointeracionista de desenvolvimento e aprendizagem humana, realizou observações do
cotidiano e cenas do dia a dia na instituição foram gravadas e, posteriormente, analisadas
com a profissional. As análises mostraram o papel da professora, restrito às atividades
pedagógicas direcionadas às crianças, e evidenciaram que as interações partem da criança
em busca da professora. A autora ressaltou ainda o papel disciplinador da docente,
mostrando uma interação maior com as crianças tidas como indisciplinadas, no sentido
de controlar seus comportamentos.
A pesquisa de Edaniele Nascimento (2015) teve como objetivo reconhecer e
problematizar as rotinas com os bebês em três Centros Municipais de Educação Infantil
de Guarapuava – Paraná. A autora realizou um estudo de caso com abordagem
qualitativo-interpretativa, investigando concepções de criança e educação, bem como as
relações entre os adultos e as crianças nas instituições. Para a análise dos dados, foram
utilizadas as informações do diário de campo e registros de entrevistas realizadas com as
professoras e gestoras das instituições pesquisadas.
Os resultados mostraram que as ações realizadas com as crianças eram
organizadas de forma externa e rígida, atendendo às demandas da instituição em relação
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aos horários dos trabalhadores e não às necessidades das crianças. A rotina era é
estabelecida segundo espaços e tempos relacionados à cozinha, à limpeza e aos horários
das profissionais e não ao atendimento das especificidades das crianças. O estudo mostrou
a necessidade de redimensionar o atendimento, tendo a criança e seus direitos como
prioridade nas Instituições de Educação Infantil.
Em sua dissertação de mestrado, Carla Santos (2011) buscou investigar as
representações que 67 professoras de crianças de zero a três anos possuem sobre o
trabalho docente na Educação Infantil, creche e pré-escola. Fundamenta-se na Teoria das
Representações Sociais, em que foi proposto às professoras questionários para coletar os
dados. Os resultados indicaram que o trabalho docente com crianças menores de três anos
em creches vem se baseando em habilidades pessoais, nas quais as professoras
evidenciam saber muito pouco sobre o quê deve ser realizado com as crianças. Ou seja,
neste caso, pode-se concluir: a formação inicial não contemplou as especificidades do
trabalho docente nesta etapa da educação.
As análises de Santos (2011) evidenciaram que, para a realização do trabalho
docente, é necessário paciência, dinamismo e gostar de crianças, mas apontaram também
para o rompimento desses atributos quando as professoras mencionaram as
especificidades e peculiaridades das crianças de zero a três anos. As representações
indicaram também a dicotomia estabelecida entre o cuidar e o educar em relação ao
trabalho docente desenvolvido na creche, sendo esta percebida basicamente como
responsável aos cuidados físicos, e a pré-escola destinada à educação das crianças de
quatro a seis anos.
Constatou-se que estes trazem profundas marcas do senso comum, ou seja,
estão arraigados em um consenso de Educação Infantil construído no âmago
da história da EI no Brasil, cujos atendimentos apresentavam funções distintas:
a creche priorizando os cuidados físicos; a pré-escola direcionada aos aspectos
(mais) educativos (SANTOS, 2011, p. 230).

Santos ainda ressalta que, sobre o trabalho docente, as professoras consideram que
“o que prevalece nas imagens compartilhadas do trabalho é uma satisfação por estarem
exercendo a profissão de que gostam” (SANTOS, 2011, p. 230). As professoras
evidenciaram a relação afetiva que estabelecem com as crianças e os avanços possíveis
de serem observados em seus desenvolvimentos.
Os trabalhos de Amorim (2011), Santos (2011) e Costa (2011) sinalizam a
existência de estereótipos de que o trabalho a ser realizado nas creches baseia-se mais em
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habilidades pessoais do que em conhecimentos científicos e análise consciente das
práticas pedagógicas realizadas. As pesquisas mostraram também a dicotomia entre o
binômio cuidar/educar. Costa (2011) constatou a pouca interação da professora com as
crianças, mostrando que, quando ocorre, tem como objetivo o disciplinamento e o
controle do comportamento.
Muitas vezes, o docente só percebe o “educar” se este estiver ligado às tarefas
mecânicas, realizadas com lápis e papel. Superar a concepção da creche enquanto espaço
escolarizante ainda é um desafio para a Educação Infantil, pois persistem orientações
epistemológicas positivistas e tradicionais (BARBOSA, 2010).
A pesquisa de Fernanda Tristão (2004) teve por objetivo conhecer, caracterizar,
descrever e analisar a prática pedagógica das professoras de bebês de uma creche
conveniada com a Prefeitura Municipal de Florianópolis, Santa Catarina. Realizou um
estudo de caso, e por meio dos registros do caderno de campo e registros fotográficos,
buscou os elementos para definir o fazer pedagógico das professoras no berçário. Os
resultados apresentados evidenciam a prática com os bebês derivadas de concepções das
profissionais sobre o bebê enquanto um ser em desenvolvimento, mas que também é um
ser competente e completo, diferente do adulto. A prática docente foi percebida pela
sutileza das ações cotidianas, permeadas de humanização. O cuidado também foi
elencado, levando à reflexão de que bebês e profissionais são pessoas inteiras e
relacionais.
É importante relatar que percebemos nas pesquisas as quais tratam diretamente da
criança de zero a três anos e o trabalho docente que se realiza nas instituições de Educação
Infantil, que o tema suscita inquietações no sentido de explicitar esses elementos
constituintes deste ambiente institucional, no sentido de propiciar as crianças, condições
que sejam propícias às suas aprendizagens e ao seu desenvolvimento. Notamos que,
apesar de todo avanço na legislação e da Educação Infantil vir a fazer parte da Educação
Básica, representando uma grande conquista do campo e da garantia dos Direitos das
Crianças, as formulações de políticas públicas específicas para orientar o trabalho a ser
realizado nas instituições ainda são escassas, como observamos nos trabalho de Amorim
(2011), Costa (2011) e Santos (2011).
Prosseguindo com a realização do levantamento bibliográfico na BDTD/IBICT,
no período de 2004 a 2016, encontramos 04 teses de doutorado e 16 dissertações de
mestrado, relacionadas diretamente com a educação das crianças de zero a três anos de
idade, como apresentamos no quadro 02.
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Quadro 02: Levantamento bibliográfico BDTD/IBICT (2004/2016).
N
01

02

03

04

Tese de Doutorado
BUFALO, Joseane Maria Parice. Nem só de salário
vivem os docentes de creche: em foco as lutas do
Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público
Municipal de Campinas (STMC 1998-2001). 2009. Tese
(Doutorado em Educação) – Programa de Pós-Graduação
em Educação - Universidade Estadual de Campinas –
Unicamp, Campinas, 2009.
BRAGATO, Ana Cristina. Professoras de crianças de 0
a 3 anos: dialogando sobre seus percursos formativos e os
desafios enfrentados. 2013. 325f. Tese (Doutorado em
Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação –
Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2013.
FERRAZ, Beatriz Mangione Sampaio. Bebês e crianças
pequenas em instituições coletivas de acolhimento e
educação: representações de educação em creches. 2011.
333f. Tese (Doutorado em Educação) – Programa de PósGraduação em Educação - Universidade Estadual de São
Paulo, São Paulo, 2011.
SARTI, Hilda Lucia Cerminaro. Da teoria à prática: os
saberes das professoras de crianças de zero a três anos.
Tese (Doutorado em Educação) – Programa de PósGraduação em Educação – PUC São Paulo, São Paulo,
2015.
Dissertação de Mestrado

05

06

07

08

09

AYACHE, Cilmara Bortoleto Del Rio. O binômio cuidar
e educar no currículo da creche, o caso do Centro
Andrea Pace de Oliveira. Dissertação (Mestrado em
Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação Universidade Católica Dom Bosco, Campo Grande, 2006.
BORGES, Maria do Carmo Gonzalez. A prática
educativa e a proposta de formação acadêmica para as
educadoras que trabalham diretamente com crianças
em creches: um estudo sobre a relação cuidar/educar na
cidade de Santos. 2006. 202f. Dissertação (Mestrado em
Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação –
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Análise das Produções (BDTD/IBICT)
O trabalho a ser realizado com as crianças de zero a três anos de idade nas creches
vem progressivamente fazendo parte das discussões acadêmicas, buscando investigar
questões relacionadas, sobretudo, às práticas docentes, à formação dos professores e à
especificidade dessa criança. Assim, a pesquisa de Ana Cristina Bragato (2013) investiga
quais são e como acontecem as aprendizagens que decorrem da formação docente,
especificamente no trabalho que se realiza com as crianças de zero a três anos de idade.
A pesquisa foi pautada nos princípios da aprendizagem dialógica e contou com a
participação de seis professoras, em diferentes instituições de Educação Infantil. A autora
verificou que as professoras apresentavam possíveis falhas na formação inicial e que essas
são superadas nas aprendizagens na instituição. Para Bragato (2011, p. 299)
Verifica-se que nossa hipótese pode ser dividida em duas partes, uma primeira
que trata da formação recebida pela professora nos cursos de Pedagogia e
Magistério, para a qual os resultados que encontramos explorando o tema por
nós denominado “Aprendizado Acadêmico”, confirmam a nossa hipótese no
tocante a existência de uma formação inadequada e deficiente, quase
inexistente para que as professoras pudessem trabalhar com as crianças de zero
a três anos de idade.

Para a pesquisadora, é necessário que os cursos de formação inicial, como o
magistério e o curso de Pedagogia, enfatizem conteúdos teóricos, que possibilitem a
atuação com a faixa etária de zero a três anos de idade. Menciona, ainda, que nas três
instituições que fizeram parte da pesquisa – a pública municipal, uma instituição
particular e uma instituição pública universitária – verificaram-se diferenças no
atendimento das crianças, no acolhimento aos professores, proporcionando momentos de
estudos e acompanhamento nas instituições, e uma proposta pedagógica que respeite os
direitos das crianças, na relação adulto/criança, dentre outros aspectos. No tocante à
formação inicial, a autora aponta para a necessidade de reformulação nos cursos de
Pedagogia e uma discussão teórica sólida sobre a Educação Infantil e, em especial, a
criança de zero a três anos de idade.
Outros estudos também discutem a ênfase ou não dos cursos de Pedagogia para a
Educação Infantil, principalmente no que se refere às crianças de zero a três anos de idade,
abordando os currículos e apontando a necessidade de um olhar para a Educação Infantil.
Acreditamos, porém, que em algumas Universidades já atuam grupos de pesquisa cujo
objetivo é a educação da infância, dentre os quais podemos citar o NEPIEC, na UFG,
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dentre outros que possuem pesquisas e uma discussão profícua sobre a Educação Infantil
no Estado de Goiás.
Sobre esse aspecto, as pesquisadoras Limonta e Curado (2013) discutem sobre as
políticas públicas de formação de professores, trazendo à tona a discussão sobre o
aligeiramento dos cursos de Pedagogia e suas consequências na formação inicial destes
profissionais. De acordo com Limonta e Curado (2013, p. 174),
As licenciaturas têm levado a um tipo tão superficial e frágil de formação que
se assiste a uma exploração cada vez maior e mais intensa do trabalho dos
professores na escola, chamados a responderem por si mesmos e em si mesmos
tanto à continuidade de sua formação quanto aos problemas de ensino e
aprendizagem enfrentados no cotidiano.

Para além das dificuldades na formação inicial, a falta de condições na própria
Instituição, os baixos salários, que acarretam a necessidade de longas jornadas de
trabalho, fazem com que os professores sejam, muitas vezes, culpados pelo sucesso ou
fracasso dos alunos. Nesse panorama, sentem-se constantemente ameaçados e buscam
nas formações continuadas o fortalecimento teórico para auxiliá-los a vencer as questões
educacionais que o espreitam.
Ferraz (2011), em sua tese de doutorado, buscou identificar e interpretar as
representações das educadoras sobre a educação de crianças de zero a dois anos de idade
em uma creche empresarial, localizada dentro de uma Universidade em São Paulo. A
autora, por meio de um estudo de caso, utilizando-se de entrevistas, registros fotográficos,
observações das práticas e caderno de campo, verificou que, embora as representações de
creche enfatizem o desenvolvimento das crianças e sua autonomia, as ações cotidianas
observadas não evidenciaram essa prática. As educadoras realizam suas ações baseadas
em experiências anteriores sem, contudo, evidenciar uma reflexão mais crítica sobre suas
práticas. Na pesquisa citada, constatou-se também que as educadoras compreenderam
como educativo o que está dentro de uma perspectiva mais formal do ensino, mostrando
a não integração entre cuidados e educação.
O trabalho de Joseane Bufalo (2009) também tem como objeto a constituição da
profissão docente na creche, focalizando a formação político-cultural das docentes, pois,
ela entende que a formação vai além do atendimento aos meninos e às meninas na
instituição de Educação Infantil. A autora, na cidade de Campinas, estado de São Paulo,
no período de 1988 a 2001, realizou sua pesquisa a partir dos documentos do sindicato
dos professores, das revistas da área de educação e de um caderno de poesias. As poesias
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analisadas são produções das próprias trabalhadoras municipais das creches. Esse estudo
destaca o sindicato como local de lutas políticas e de reivindicações da classe de
professoras, tencionando as questões de gênero e classe social; além de ser um espaço de
formação humana e de docência que constitui a vida de cada professora. Bufalo (2009)
chega à conclusão de que nem só de salários vivem as docentes de creche, pois os dados
revelam outras reivindicações, como uma formação docente mais ampla e de qualidade.
As pesquisas de Maria do Carmo Borges (2006), Dalri (2007) e Valquiria
Fagundes (2014) discutem o papel dos cursos de Pedagogia na formação dos profissionais
responsáveis pela educação das crianças de zero a três anos de idade nas Instituições de
Educação Infantil. Borges (2006) realizou sua investigação na cidade de Santos, litoral
Paulista e teve como objetivo verificar as modificações no cotidiano do trabalho das
profissionais com as crianças pequenas após a realização do curso superior em Pedagogia.
Por meio de questionários, entrevistas semiestruturadas e observação, a autora constatou
que os cursos de Pedagogia precisam se dedicar também às necessidades das crianças de
zero a três anos. E, ainda, menciona que o fato das profissionais já atuantes na Educação
Infantil realizarem o curso, mostrou à academia a necessidade de haver uma dedicação às
particularidades dessa faixa etária da infância na formação inicial docente.
Em consonância com esse estudo, a pesquisa de Dalri (2007) teve como objetivo
verificar as contribuições do curso de Pedagogia para a formação docente de 14
professoras. Por meio de entrevistas realizadas com as professoras em Brusque, Santa
Catarina, também evidenciou a pouca contribuição dos cursos de Pedagogia para a
realização do trabalho docente com as crianças de zero a três anos de idade; e mostrou
como as formações iniciais se dedicam mais à faixa etária de quatro a seis anos de idade
e aos anos iniciais do Ensino Fundamental.
A pesquisa de Fagundes (2014) também verificou a compreensão das
profissionais, que atuam com as crianças de zero a três anos de idade, com relação a sua
formação inicial e continuada. Por meio de análise documental, questionário e registros
de observações de campo envolvendo a coordenadora pedagógica da instituição e 14
professoras, realizou o estudo em um Centro de Educação Infantil Municipal da cidade
de São Paulo. A autora conclui que para as professoras participantes da pesquisa, o curso
de formação inicial em Pedagogia não favoreceu a relação teoria e prática, e ainda que as
professoras acreditam que sua prática está ligada à desvalorização do seu trabalho por
parte da comunidade e da sociedade em geral.
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As pesquisas de Bufalo (2009) e Borges (2006) evidenciam a importância da
formação inicial e continuada como necessidade e direito dos professores (as) da
Educação Infantil, mostrando que a formação faz parte da reivindicação dos docentes na
busca pela sua profissionalização. Borges (2006) mostra ainda que os cursos de
Pedagogia, que são destinados à formação de professores, precisam dar enfoque teórico
na educação das crianças de 0 a 3 anos e nas suas especificidades.
As pesquisas de Marilisi Ficher (2006), Márcia Curado (2009) e Voltarelli (2013)
tiveram como objetivo investigar os saberes docentes necessários à realização do trabalho
docente com a criança de zero a três anos de idade. Ficher (2006) realizou uma pesquisa
de mestrado em Educação na cidade de Brusque-Santa Catarina, com 43 profissionais
com formações diversas e que trabalhavam diretamente com as crianças de zero a três
anos de idade nas creches municipais. A pesquisa qualitativa, por meio de análise
documental e questionário, traz a seguinte constatação: que para as profissionais os
sentimentos os quais traduzem emoções são indispensáveis ao trabalho com as crianças.
Isso tanto com relação aos saberes profissionais, concernentes aos conhecimentos de
cunho teórico, quanto aos conhecimentos relativos ao desenvolvimento infantil, que são
fundamentais para a realização de um trabalho de qualidade nas creches. A pesquisadora
destaca ainda a necessidade de repensar a formação e em promover espaços para sua
consolidação.
Curado (2009) também realizou uma pesquisa de mestrado em Educação, em duas
creches públicas do município de Goiânia, estado de Goiás. Na oportunidade, investigou
quais saberes são importantes para as profissionais que trabalham diretamente com as
crianças de zero a três anos de idade. Utilizando o método dialético, por meio de um
estudo de caso, a pesquisadora fez observações em dois agrupamentos de crianças,
chegando à conclusão de que as profissionais possuem saberes práticos e científicos,
porém, desconhecem a especificidade da Educação Infantil.
Voltarelli (2013), também por meio de um estudo de caso, investigou a
constituição dos saberes necessários à realização do trabalho docente na creche com três
professoras iniciantes. Por meio de observações do campo, registros em diário, análise
documental e entrevista semiestruturada, a pesquisadora constatou que as professoras não
sabiam nomear os saberes que são necessários à prática docente. Todavia, sabiam o que
trabalhar e onde procurar atividades para serem realizadas com as crianças, ressaltando a
importância de realizar um trabalho educativo em consonância com os cuidados
necessários às crianças. Em relação aos conteúdos a serem ensinados, as professoras
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consideraram que são os mesmos para toda a Educação Infantil, estando a diferença na
intensidade ao se propor as atividades para as crianças de zero a três anos de idade. As
professoras destacaram ainda a importância do conhecimento adquirido na própria prática
diária e na troca entre elas e as professoras mais experientes.
O estudo de Verônica Paulino (2014) teve como objetivo verificar a constituição
do trabalho docente vinculado às especificidades da criança na Educação Infantil, na
indissociabilidade do cuidar e o educar. Essa pesquisa, com abordagem qualitativa, foi
desenvolvida em uma Instituição de Educação Infantil e buscou verificar os sentidos que
emergem do trabalho docente com as crianças de zero a três anos de idade. Pautada nos
pressupostos teórico-metodológicos bakhtinianos, teve como instrumentos: a observação
participante, rodas de conversas e entrevistas com auxiliares e professoras da instituição.
Os resultados evidenciaram que os sentidos do trabalho docente com a criança de
zero a três anos abrangem a sua complexidade, configurada por lógicas hierárquicas no
exercício da docência e um trabalho fundamentado no compromisso pedagógico e na
formação da criança.
Sobre as práticas educativas e suas especificidades com a criança de 0 a 3 anos,
vivenciadas nas Instituições de Educação Infantil, a dissertação de Diolinda Winterhalter
(2015), com base na Pedagogia da Infância, teve por objetivo compreender as
especificidades das práticas educativas das crianças de zero a três anos de idade por meio
de suas diferentes linguagens. Realizou-se uma pesquisa-intervenção, na qual a
pesquisadora ficou inserida em duas turmas de berçários, acompanhando, por meio de
filmagens e diário de campo, o cotidiano das crianças e professoras. Como resultados da
pesquisa, apresentam-se as especificidades de práticas sociais, como: alimentação,
higiene pessoal, sono, etc. Tais atividades foram pensadas como práticas educativas na
indissociabilidade do cuidar e do educar. Acrescenta-se aos resultados o fato de a função
docente contemplar atenção às diferentes linguagens, ao planejamento, à organização dos
espaços, à mediação das interações e brincadeiras como especificidades do trabalho das
professoras de bebês e crianças bem pequenas, assim como espaços específicos para a
exploração de diferentes interações e brincadeiras.
A tese de doutorado de Hilda Sarti (2010) tem por objetivo apreender os
fundamentos da prática cotidiana de quatro professoras em uma Instituição de Educação
Infantil, por meio de uma pesquisa-ação, que contou com as anotações em diário de
campo, filmagens do cotidiano e entrevistas individuais e em duplas para assistir e
dialogar sobre as práticas vivenciadas, como procedimentos metodológicos. Para a
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análise, a pesquisadora destacou quatro momentos do cotidiano: histórias, alimentação,
brincadeiras e contato com as famílias.
Nesse trabalho, chegou-se à conclusão de como os saberes das professoras se
constituem:
Os diversos tipos de saberes evidenciaram-se pelas adaptações, transformações
e associações da teoria com a prática, a partir de um filtro pessoal de acordo
com as situações concretas do trabalho, tendo como pano de fundo sua
trajetória profissional e pessoal. Os saberes das professoras são construídos, ao
longo do tempo, a partir de suas histórias de vida, suas lembranças da infância,
experiências inclusive enquanto mães, leituras. Cursos, gostos, convivência e
observação de outros profissionais, conhecimento da criança, contato com as
famílias, reflexão na e sobre a prática, disponibilidade para ouvir e perceber as
necessidades e ritmos das crianças, além da formação acadêmica (SARTI,
2010, p. 8).

A pesquisadora destaca que as políticas de formação de professores, para que
contribua com a formação dos profissionais de crianças bem pequenas, devem ser
baseadas no conhecimento dos espaços de trabalho das professoras, seus pensamentos e
necessidades, valorizando-as profissionalmente.
A formação para a realização da docência na Educação Infantil, especialmente
com as crianças menores de quatro anos, tem suscitado inquietações e busca de melhorias
na qualidade do atendimento nas instituições. Uma das temáticas discutidas tem sido a
formação na própria instituição, ou seja, em que medida a experiência, enriquecida à luz
de conhecimentos científicos e de forma crítica, tem possibilitado um novo olhar para o
trabalho docente.
Os estudos de Souza (2013) e Fagundes (2014) tratam dessa temática. A pesquisa
de mestrado de Souza (2013) foi realizada em cinco centros de Educação Infantil de
referência na cidade de João Pessoa-PB e teve como objetivo avaliar a qualidade das
relações entre o educador e as crianças de zero a três anos. A partir da análise das
representações sociais sobre o educar, cuidar, brincar e a criança, foi possível observar
que, apesar de todo o movimento de valorização e dos crescentes estudos que mostram a
importância da formação inicial desses profissionais, percebeu-se que as ações e decisões
das educadoras são baseadas ainda em concepções maternalistas de Educação Infantil. A
pesquisa revelou ainda que, na concepção dos sujeitos partícipes, o brincar é desvinculado
das ações educativas e as atividades de higiene e alimentação são realizadas pelas
auxiliares, que, para isso, não precisam de formação específica.
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Costa (2006), em sua pesquisa de mestrado, mostrou os efeitos de um programa de
formação continuada, Programa de Formação Continuada para Profissionais de Educação
Infantil (PROFCEI), com duração de 10 meses, e sua influência ou não no desempenho
de profissionais de creches assistenciais com vistas ao desenvolvimento das crianças de
zero a quatro anos de idade. Trata-se de uma pesquisa-ação com 26 profissionais que
atuavam diretamente com as crianças na creche. A análise quantitativa dos dados indica
que 96,15% das profissionais que fizeram parte do programa apresentaram mudanças em
sua maneira de julgar as situações problemas apresentadas no teste situacional (Pré e Pós
Teste); e a análise qualitativa evidenciou que houve modificações na prática educativa e
na maneira das profissionais se relacionarem com as crianças.
Rosemari Oliveira (2013) investigou a constituição da identidade docente de
professores de berçários de um CEI em São Paulo, estado de São Paulo. Participaram da
pesquisa seis professoras e um professor. Realizou-se uma pesquisa empírica com
abordagem qualitativa, em que os resultados revelaram que as especificidades sobre os
cuidados com os bebês foram naturalizados como atributos femininos e que não são
valorizados em contextos escolares. A autora acrescenta, ainda, que as análises indicaram
a articulação de múltiplos aspectos, como saberes passados de geração em geração,
crenças, conhecimentos científicos, diretrizes pedagógicas etc. O estudo mostrou,
também, que nas respostas dos profissionais, o cuidar aparece ligado a práticas do passado
e que o educar associa-se ao novo ideal do papel atual como docentes.
O binômio cuidar e educar tem sido alvo de pesquisas, pois fazem parte da
especificidade da Educação Infantil, como mostram também as pesquisas de Cilmara
Ayache (2006) e Claudemir Lins (2014). Lins (2014), em sua dissertação de mestrado,
estudou as relações híbridas entre cuidar e educar em um centro de Educação Infantil de
São Paulo. Realizou uma pesquisa etnográfica, composta por anotações em diário de
campo, fotos e aulas filmadas. O autor expõe que as ações híbridas realizadas no CEI são
advindas da situação histórica das creches enquanto agência de amparo e proteção e o
processo de transição para uma ação educacional. Lins (2014) relatou sua experiência
como professor do CEI pesquisado, mostrando como os objetivos de guarda e assistência
nos primórdios das creches se alteraram com a promulgação da LDB nº 9.394/96.
As leis, sobretudo ao se tratar da educação, evidenciam direitos oriundos de lutas,
de tensões, envolvendo a sociedade como um todo. Concordamos que sejam avanços,
porém, não garantias de práticas educativas de qualidade!
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Lins (2014), em sua pesquisa, de forma metafórica, compreende a relação cuidar
e educar como duas velas em que as chamas se unem, formando uma só imagem; e afirma
o caráter educativo do CEI mostrando que:
O trabalho docente no Centro de Educação Infantil apresenta relações hibridas
entre o educar e cuidar, pois o professor propõe atividades que visam à inserção
da criança no universo letrado que o procede, utilizando meios e ferramentas,
mediante metodologias intencionais com o intuito de desenvolver habilidades
sociocognitivas, por meio de diversos campos do conhecimento;
simultaneamente o mesmo professor exerce o papel de profissional
assistencialista, zelando pela integridade física da criança e seu bem-estar,
garantindo práticas saudáveis de higiene e saúde, criando uma relação baseado
no amparo e proteção (LINS, 2014, p. 110).

Ayache (2006) também investigou o binômio cuidar e educar em uma proposta
pedagógica de um CEI, bem como a sua efetivação nas ações de professoras e atendentes
de crianças do maternal dessa instituição. Foi realizado um estudo de caso com cinco
professoras, três atendentes e uma coordenadora pedagógica. Os resultados da pesquisa
mostram que, ora as professoras privilegiam o cuidar em ações relativas ao corpo, ora
privilegiam o educar com atividades voltadas ao desenvolvimento intelectual. Revelam
ainda que as ações não seguem as orientações previstas na proposta pedagógica da
instituição e que as docentes envolvidas desconhecem as propostas. A autora ressalta que
foi possível evidenciar que as atendentes se dedicavam somente às atividades relativas
aos cuidados com as crianças.
Os trabalhos de Lins (2014), Curado (2009), Souza (2013), Oliveira (2013) e
Ayache (2006) investigaram os saberes e práticas relativas à rotina e ao binômio cuidar e
educar na creche. É importante observar que a forte história da creche, como oriunda de
uma concepção de assistência, unida a pouca ênfase dos cursos de Pedagogia na educação
da criança de 0 a 3 anos, pode ser um dos principais elementos que trazem dificuldades
aos professores sobre as especificidades do trabalho que se deve realizar na instituição.
Assim, os profissionais promovem uma ação pedagógica pautada em relações maternais
ligadas aos atributos femininos, o que descaracteriza o trabalho pedagógico.
Sandra Pereira (2016), em seu trabalho, analisou as concepções e práticas de 10
professoras e a equipe gestora sobre o planejamento e a rotina com as crianças de uma
Instituição Educativa em Santo André, Estado de São Paulo. Nesse estudo, realizou-se
uma pesquisa-intervenção por meio de múltiplos instrumentos de coleta de dados, tais
como: questionário semiestruturado, observações das rotinas, consulta aos cadernos de
planejamento das professoras, vídeo-gravações das rotinas desenvolvidas com as crianças
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de zero a três anos, reuniões coletivas para análise das práticas observadas e reuniões
individuais. Pereira (2016) constatou que as concepções das professoras sobre o
planejamento mostram esse procedimento como algo burocrático, indicando a
necessidade de uma maior atuação da equipe gestora nos momentos de reuniões para a
discussão deste e da rotina. A pesquisadora constatou ainda que as conversas coletivas e
individuais durante o período da pesquisa promoveram o estabelecimento de relações de
confiança entre as professoras e a equipe gestora.
De acordo com Barbosa (2010, p. 2):
A prática pedagógica constitui-se, pois, em parte essencial da Educação
Infantil, e abrange um conjunto de ações articuladas, assumidas
intencionalmente pelo professor (a), com base em concepções de sociedade, de
educação, de criança, de aprendizagem e de desenvolvimento.

Capelasso (2011) estudou a importância do vínculo afetivo entre as ADIs
(auxiliares de desenvolvimento infantil) e as crianças da creche. Foi realizada uma
pesquisa qualitativa, do tipo estudo de caso. Constatou-se, por meio desta pesquisa, a
existência do vínculo afetivo entre as ADIs e as crianças de zero a quatro anos de idade,
bem como a intensa dinâmica da creche como um lugar de cuidados das crianças e um
ambiente que promove as aprendizagens infantis.
Diamente (2010) investigou a dimensão subjetiva do trabalho docente de
profissionais da Educação Infantil que atuavam em creches e pré-escola. Realizou-se um
estudo de caso, chegando à conclusão de que “[...] a desvalorização social do trabalho do
professor da Educação Infantil é elemento de constituição dos sentidos subjetivos das
próprias professoras” (DIAMENTE, 2010, p. 134). A pesquisadora evidencia que a
opinião da sociedade sobre a realização do trabalho docente na Educação Infantil, a
relação com as famílias das crianças e as condições materiais são parte dessa constituição,
pois influenciam diretamente na identidade das profissionais.
Análise das Produções da (ANPED)
Na ANPED, no período de 2004 a 2016, foram encontrados 58 trabalhos
apresentados nas seções de comunicação oral do GT-07 e disponíveis nos Sites das
Reuniões Anuais e Nacionais que abordam diferentes aspectos da educação das crianças
de 0 a 3 anos de idade. Para a realização do levantamento, fizemos a busca no GT-07,
cujo objetivo é a educação das crianças de 0 a 6 anos. Por meio da leitura dos resumos,

55

elencamos os textos nos quais as palavras-chave fossem ‘creche’, ‘crianças’, ‘Educação
Infantil’, ‘bebês’, ‘cuidar e educar’, ‘crianças de 0 a 3 anos’, ‘infância’, ‘trabalho
docente’, ‘trabalho’ e ‘docência’. Optamos por essas palavras-chave por entendermos que
elas possuem relação com o nosso objeto de estudo, qual seja, o trabalho docente na
creche.
No Quadro 03, apresentamos as palavras-chaves que utilizamos para a seleção dos
resumos, bem como o número de vezes em que elas aparecem nos textos apresentados.
Por meio desse quadro, é possível perceber a ‘Educação Infantil’ como a expressão mais
usada pelos pesquisadores, tratando-se da criança de zero a três anos de idade, seguida da
palavra ‘creche’, que apareceu em 19 dos 58 textos apresentados. A palavra ‘infância’ faz
parte de nove textos. Percebemos que as expressões ‘trabalho docente’, ‘trabalho’ e
‘docência’, bem como a expressão ‘0 a 3 anos’ foram pouco utilizadas como palavraschave dos textos. Parece-nos que a ação educativa com a criança de zero a três anos não
está atrelada à realização de um trabalho e nem à docência, aparecem em amálgama muito
mais com cuidar e educar, como se fosse a totalidade dessa ação. É importante mencionar
que um mesmo trabalho pode conter duas ou mais palavras-chave pesquisadas.
Quadro 03: Relação palavras-chave e trabalhos apresentados na ANPED entre 2004 e
2013.
N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Palavras-chave
Creche
Crianças
Educação Infantil
Bebês
Cuidar e educar
0 a 3 anos
Infância
Trabalho docente
Trabalho
Docência

Número de trabalhos encontrados
19
15
43
08
04
01
09
02
01
02

Fonte: Arquivo da pesquisadora/NEPIEC, 2015 – 2016.

Os 58 textos foram selecionados e, após a leitura dos resumos, foram
categorizados nas temáticas apresentadas no Quadro 04.

Quadro 04: Temáticas apresentadas no GT-07 da ANPED entre (2004 e 2016), que
tratam da criança de zero a três anos de idade.
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N.

Autores

01

Maria N. S. Salutto de Mattos (2013).

02

Lucilaine Maria da Silva Reis (2013); Eliana
Bhering e Alessandra Sarkis (2007).
Joselma Salazar de Castro (2013).

03
04
05
06

07
08
09

10
11
12
13
14

15

Gabriela G. de Campos Tebet (2013).
Sandra Regina S. Richter e Maria Carmem S.
Barbosa (2013).
Ângela Maria Scalabrin Coutinho (2013);
Patrícia Corsino e Núbia de Santos Oliveira
(2007), Rosinete Valdeci Schmitt e Eloisa
Alcires Candal Rocha (2016).
Sônia Regina dos Santos Teixeira (2013).

Número de
trabalhos

Atividades de leitura para crianças de
11 meses a um ano e seis meses
Inserção de crianças de dois anos na
creche
A constituição da linguagem entre os
e do bebê, interações, relações
sociais, o choro,
Constituição teórica de bebê
Infâncias

01
02
01
01
01

Relações sociais dos bebês na
creche, relações adulto crianças
03
Faz de conta entre crianças
ribeirinhas
Avaliação na Educação Infantil,
registros,
Formação inicial e continuada na
Educação Infantil, (Proinfanti)l,
professores iniciantes, formação
docente, significados da docência

02

Saberes de professores de bebês

01

Marilúcia Antônia de Resende e Ilze M.
Coelho Machado (2012).
Tacyana K. Gomes Ramos (2012).

Educação Infantil em
noturno
O que os bebês ensinam

01

Romilson Martins Siqueira (2012), Daniela
Guimarães (2006).
Fabiana Oliveira Canavieira (2012);
Sônia Kramer, Patrícia Corsino e Maria
Fernanda R. Unes (2011); Patrícia Corsino e
Maria Fernanda R. Nunes (2011); Maria M.
Campos (2009); Maria N. Collet Pereira
(2008); Ivone G. Barbosa, Nancy N. de L.
Alves, Telma Aparecida T. Martins e
Solange M. O. Magalhães (2005).
Márcia Buss-Simão (2012), Fabiana de
Oliveira e Anete Abramowicz (2005).

Concepções de crianças e infâncias

02

Políticas para a Educação Infantil

06

Vanessa Ferraz Almeida Neves (2012), Ilze
Maria Coelho Machado (2011).
Marina Pereira de C. e Souza (2012); Eliane
G. Davanço Nogueira e Ordália Alves
Almeida (2012); Valdete Côco (2011);
Moema de Albuquerque Kiehn (2009);
Nancy N. de L. Alves (2006), Laura Jeane L.
Loiola (2005).
Ana Paula R. Dagnoni (2012).

16

Nubia A. Schaper Santos (2012).

17

Sandra Regina S. Richter e Maria Carmem S.
Barbosa (2012); Ivone G. Barbosa, Nancy N.
de L. Alves e Telma A. Teles Martins (2008);
Anete Abramowicz (2007).
Nancy N. De L. Alves (2012); Tereza
Cristina M. Cota (2007).

18

Temática

19

Barbosa e Barros (2011).

20

Tacyana K. Gomes Ramos (2011);
Nascimento e Santos (2011); Daniela

período

Relações sociais e de gênero na
perspectiva das crianças pequenas, o
espaço da creche e a temática racial
O choro da criança na creche,
sentidos e significados
Direitos das crianças, infância e
cidadania, infância e Educação
Infantil
Identidade
profissional
na
coordenação
pedagógica
em
Educação Infantil, identidade das
professoras
Gestão na Educação Infantil
Municipal

02

06

01

02
01
03

02
01
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21

Guimarães (2008); Leusa de Melo Secchi e
Ordália Alves Almeida (2007); Ana Cristina
Richter e Alexandre Fernandez (2007);
Lenilda C. de Macedo e Adelaide A. Dias
(2006); Daniela de O. Guimarães (2006);
Heloisa H. de Oliveira Azevedo e Rosely
Pacheco R. Schnetzle(2005); Lea Tiriba
(2005).
Letícia Veiga Casanova (2011).

22

Isabel C. de Andrade Silva (2011).

23

Luciane P. Simiano e Carla K. Vasques
(2011); Denise S. G. Gomes da Silva (2007);
Ana Beatriz Lima Rocha e Eliana Bhering
(2006), Kátia Adair Agostinho (2004)
Altino J. Martins Filho (2011).

24
25
26

Altino J. Martins Filho e Lourival Martins
Filho (2009); Alcântara (2006), Altino José
Martins Filho (2006).
Nilva Bonetti (2006).

Organização das práticas educativas
nas creches, cuidar e educar

O que as crianças pequenas fazem na
creche
Infância e cidadania

09

01
01

O espaço nas creches para os bebês,
o ambiente da creche

04

Pesquisas com crianças na ANPED

01

Relações sociais e Educação Infantil

03

A especificidade
Infantil

01

da

educação

Fonte: Arquivo da pesquisadora/NEPIEC, 2015 – 2016.

O Quadro 04 mostra o número de textos apresentados nas seções de comunicação
oral nas Reuniões da ANPED, entre os anos de 2004 a 2016, e as temáticas discutidas que
dizem respeito à educação das crianças de zero a três anos. Percebemos que, das vinte e
seis temáticas apresentadas, um número maior de trabalhos dizem respeito às práticas
educativas para as crianças de zero a três anos de idade, e as questões atreladas com o
binômio cuidar/educar. Essas questões mostram-se prementes, pois envolvem o
estabelecimento da rotina e seus elementos, bem como as atividades pedagógicas que
devem fazer parte do planejamento dos profissionais para propiciar as aprendizagens e o
desenvolvimento integral das crianças, conforme preconiza a LDB nº 9.394/96.
Imbricada com as práticas a serem realizadas nos espaços das Instituições de
Educação Infantil que atendem crianças de zero a três anos de idade, está a formação
inicial e continuada, pois se sabe que a formação teórica sólida dos profissionais é um
fator central para a realização de um trabalho docente de qualidade referenciado com as
crianças de zero a três anos (BARBOSA, 2010; COSTA, 2006; SILVEIRA, 2015).
Após a realização da pesquisa nas Reuniões da ANPED, foi preciso estabelecer
critérios para definir os textos que seriam lidos na íntegra, para compor as discussões
desta investigação. Pensando nos elementos que constituem o trabalho docente, optamos
pela leitura de 18 textos envolvendo as temáticas: ‘relações sociais’ – Ângela Coutinho
(2013), Patrícia Corsino e Núbia Oliveira (2007), Rosinete Schmitt e Eloísa Rocha
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(2016); ‘formação de profissionais para a Educação Infantil’ – Marina Souza (2012),
Eliane Nogueira e Ordália Almeida (2012), Valdete Côco (2011), Moema Kiehn (2009),
Alves (2006), Laura Loiola (2005); ‘saberes’ – Ana Paula Dagnoni (2012); ‘práticas
educativas’ – Tacyana Ramos (2011), Elisabet Nascimento e Ademir Santos (2011),
Daniela Guimarães (2006/2008), Ana Cristina Richter e Alexandre Fernandez (2007),
Lenilda Macedo e Adelaide Dias (2006), Heloísa Azevedo e Rosely Pacheco (2005), Léa
Tiriba (2005); e, por fim, ‘a especificidade da Educação Infantil’ – Nilva Bonettii (2006).
Os textos selecionados para leitura dizem respeito a cinco temáticas, além de
outros aspectos que, segundo nosso entendimento, também compõem o trabalho docente
que se realiza nas Instituições de Educação Infantil com a criança de zero a três anos de
idade. Foram selecionados textos que versam sobre as relações sociais entre os sujeitos
envolvidos no processo educacional, compreendendo esse enquanto uma prática social
(SAVIANI, 2015); a formação dos profissionais da Educação Infantil, entendida como
condição necessária para a realização de um trabalho docente de qualidade referenciada
(ALVES, 2012; BARBOSA, 2006; CAMPOS, 2002; SILVEIRA, 2015). Destacamos
também textos sobre os saberes compreendidos como a experiência docente
ressignificada no cotidiano (AZZI, 2012; DAGNONI, 2012), as práticas educativas,
entendendo-a enquanto práxis pedagógica, em que é possível realizar uma reflexão crítica
sobre a própria prática no sentido de emancipação dos sujeitos envolvidos no processo
educacional e superação das ações cotidianas (SILVEIRA, 2015). E, por fim, a temática
especificidade, que nos remete a pensar que o trabalho docente com a criança de zero a
três anos de idade possui elementos genéricos a todo trabalho docente, mas que comporta
elementos específicos que dizem respeito ao desenvolvimento, às aprendizagens e ao bem
estar das crianças de zero a três anos de idade (BUSS-SIMÃO e ROCHA, 2015;
SILVEIRA, 2015).
Ao ler os textos apresentados nas seções de comunicação oral das Reuniões da
ANPED, foi possível perceber o esforço de pesquisadores e estudiosos da Educação
Infantil, empenhados em compreender e explicitar a especificidade das crianças de zero
a três anos de idade no interior dos espaços educativos coletivos e o papel dos professores
nesse processo intenso, cheio de contradições, conflitos e de inúmeras descobertas que se
faz com as crianças.
Souza (2012) relata em sua pesquisa os resultados do Programa Nacional de
Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação
Infantil, PROINFÂNCIA para educadoras de creche, cuja formação era somente o Ensino
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Fundamental. A autora relata as tensões apresentadas pelas cursistas devido a concepções
antigas, como o amor e a dedicação para a realização do trabalho docente, enfatizando o
papel de mãe versus o de professora, a afeição versus a qualificação, a vocação e a
maternagem como processos constitutivos da identidade das profissionais, frente ao que
estava sendo oferecido no curso. Relata a hierarquia que as educadoras têm vivenciado
na própria instituição, pois quanto menor a criança, menor o prestígio das profissionais
no interior da Instituição Educacional pelas próprias colegas de trabalho. Ressaltou a
importância da formação continuada para a ressignificação das práticas e a constituição
da identidade das educadoras em um movimento de tensões e contradições.
Os programas de formação inicial e continuada têm sido alvo de estudos e
pesquisas que buscam compreender seus alcances para a formação dos profissionais que
trabalham com as crianças de zero a três anos de idade. Nesse sentido, Nogueira e
Almeida (2012) trazem uma pesquisa na qual o projeto Diálogos e acompanhamentos
itinerários para a formação de professores iniciantes no Estado do Mato Grosso do Sul
vem colaborando com a formação de professores iniciantes na Educação Infantil e com
os futuros professores que são alunos do curso de Pedagogia, chamados de “acadêmicos
residentes”. Para as autoras, esse projeto possibilita a inserção dos alunos nas salas de
aula desde o início do curso, proporciona momentos de estudos e reflexões aos
professores iniciantes, promovendo ricas trocas de experiências e favorecendo a formação
inicial dos alunos de Pedagogia. Ressaltam também a oportunidade dos professores
iniciantes neste projeto, de refletir sobre ações cotidianas que são complexas e inusitadas.
Na qualidade de professores responsáveis pela formação de professores,
sentimo-nos desafiados a realizar processos formativos que se alicerçam em
saberes científicos, de tal modo que o desenvolvimento cognitivo daqueles que
o vivem se consolide, oportunizando-lhes atuar criticamente em seu contexto
social (NOGUEIRA E ALMEIDA, 2012, p. 13).

Para as autoras, a ideia é que os alunos do curso de Pedagogia participem do
contexto da Educação Infantil desde o início do curso, possibilitando mais segurança a
estes futuros profissionais.
Os cursos de Pedagogia, a partir das Novas Diretrizes Curriculares Nacionais,
aprovadas em 13 de dezembro de 2005, precisaram modificar a estrutura curricular para
atender além do Ensino Fundamental, a formação dos professores para atuarem na
Educação Infantil. Kiehn (2009) pesquisou o lugar da Educação Infantil nos cursos de
formação de professores em Pedagogia nas Universidades Federais. Foram analisados os
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currículos e ementas das disciplinas de Universidade brasileiras e os resultados
mostraram que a formação para os professores de Educação Infantil permanece numa
posição de segunda ordem e que a prioridade ainda está na formação para os professores
das séries iniciais do Ensino Fundamental, como mostraram também as pesquisas de
Borges (2006), Dalri (2007) e Fagundes (2014).
Percebemos que as legislações podem representar avanços significativos para a
educação e precisam ser discutidas e analisadas pelos profissionais que trabalham
diretamente com as crianças. O trabalho docente envolve pessoas, sentidos, crenças,
hábitos, formações teóricas, posições epistemológicas e políticas que perpassam as ações
humanas. A criança de zero a três anos de idade possui uma forma específica de conhecer,
explorar e se relacionar com as pessoas e os objetos que a cercam, em que o gesto,
balbucio, movimento e olhar expressam suas necessidades e vontades, sendo que, para
compreendê-las, os professores precisam estar sensíveis, abertos às trocas e atentos as
suas manifestações.
Dagnoni (2012) realizou uma pesquisa com professoras que deveriam ter, como
condição, formação em Pedagogia ou pós-graduação, e no mínimo 10 anos de experiência
no trabalho com os bebês. Nesse estudo, pode-se verificar que as atividades relacionadas
à higiene, como o banho, a troca de fraldas; ou ligadas à alimentação ou ao sono não
foram aprendidas na academia, mas, sim nas experiências de cada professora e na
ressignificação das mesmas ao realizar essas atividades cotidianas no interior das
Instituições Educativas com um número grande de crianças. Para a autora:
É possível perceber que temos nas creches um saber que é próprio das
professoras que ali estão: os saberes do cotidiano da creche, ou seja, aqueles
que nascem na dinâmica do dia e são validados a cada ano pelos profissionais
que ali estão. Estes saberes são fruto de uma cultura que é constituída e
alimentada pelos professores diariamente nas instituições, através das ações
diárias com os bebês como: dar banho em todos no mesmo período, alimentálos com extrema agilidade, estipular os horários de sono, entre outras culturas
que são impressas pelo professor no seu fazer diário (DAGNONI, 2012, p. 7).

Nas discussões dos dados, a autora afirma a necessidade de que os saberes, que
deveriam permear a prática das professoras com os bebês, sejam os conhecimentos
científicos, provenientes dos estudos e pesquisas realizados na Universidade, visto que
esta, a partir da década de 1990, vem intensificando os esforços para promover
intercâmbios de informações e trocas que diminua a distância entre os saberes da
formação inicial e os saberes da experiência, como vimos na pesquisa de Nogueira e
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Almeida (2012), no projeto envolvendo professores iniciantes, acadêmicos residentes e
formadores universitários.
Vimos que, no levantamento realizado nos textos apresentados nas comunicações
orais nas Reuniões da ANPED, as temáticas mais discutidas foram a formação inicial e
continuada voltadas para a especificidade da docência na Educação Infantil, e as práticas
pedagógicas, imbricadas com os cuidados e a educação das crianças, ou o binômio
cuidar/educar. Encontramos 6 textos sobre a formação dos professores e 9 textos que
discutem as práticas pedagógicas e a relação cuidar/educar.
Os textos de Macedo e Dias (2006) e Tiriba (2005) discutem a origem das palavras
cuidar e educar e mostram que, historicamente, elas passaram a refletir a separação entre
corpo e mente, pensar e fazer, homem e natureza, razão e emoção, sendo estas decorrentes
de fatores sócio-históricos e de relações de gênero em uma sociedade capitalista-urbanaindustrial-patriarcal (TIRIBA, 2005). Em seu artigo, a autora apresenta o binômio cuidar
e educar enquanto construção histórica, ligado às questões de gênero e de classe. Aborda
a origem etimológica da palavra ‘cuidar’, mostrando que é a mesma da palavra pensar,
sendo que, portanto, cuidados e educação vêm de uma mesma origem.
Tiriba (2005) faz referência à separação corpo e mente, razão e emoção,
mostrando que, para a sociedade ocidental e científica, a razão é mais pura, quanto mais
se afasta das emoções e dos valores, que são subjetivos e particulares. Discute ainda o
papel do homem enquanto ser da racionalidade e a mulher dotada de emoção, voltada aos
cuidados. Evidencia que a superação desse binômio passa pela compreensão e valorização
do cuidado enquanto prática que favorece a vida humana.
O cuidado exige um tempo que não é o do mercado, dos negócios, onde o
objetivo é a acumulação e impera a lógica da competência, da competitividade.
O cuidado está pautado na necessidade do outro. Isto significa que quem cuida
não pode estar voltado para si mesmo, mas receptivo, atento e sensível para
poder perceber o que o outro pode precisar. Para cuidar é necessário um
conhecimento daquele que necessita de cuidados, o que exige proximidade,
tempo, entrega (TIRIBA, 2005, p. 14).

Nessa perspectiva, o cuidado faz parte da vida humana e da natureza. O que não
recebe cuidados padece. O bebê humano, recém-nascido, exige cuidados intensos para se
alimentar, higienizar, enfim, para sobreviver. Na dimensão do desenvolvimento integral
humano, como o que se preconiza na LDB nº 9.394/96, não há educação sem cuidados.
Para Macedo e Dias (2006) e Tiriba (2005), este é um dos maiores desafios colocados
para a formação dos professores e realização do trabalho docente na creche.
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Macedo e Dias (2006), em pesquisa realizada com professoras atuantes com
crianças de zero a três anos de idade, mostraram que 16,7% das professoras que fizeram
parte da pesquisa possuem um entendimento sobre a dissociabilidade do cuidar/educar e
que 83,3% das entrevistadas evidenciaram a dicotomia entre essas ações indissociáveis.
Para Azevedo (2005), a separação cuidar e educar resulta também da própria
história da criação da creche e seus objetivos primeiros, no que se refere a uma instituição
de guarda e assistência, sem que a educação estivesse ausente. A autora destaca em seu
artigo que a separação teoria e prática, a falta da valorização social do trabalho realizado
nas creches, bem como a falta de formação pedagógica, a qual dê conta da especificidade
da Educação Infantil, fazem com que essa separação se efetive na prática. Como no
atendimento às crianças de zero a três anos, as ações ligadas aos cuidados físicos e à
alimentação exigem muito tempo das educadoras, elas não percebem que, nesses
cuidados, a educação está implícita.
Guimarães (2006/2008) ressalta a necessidade de requalificar o cuidado, entendoo como possibilidade ampliada da educação. Assim, em sua pesquisa, discute a qualidade
das práticas de cuidados na creche e o papel dos adultos, ora instruindo as crianças de
zero até três anos de idade, oferecendo tarefas mecanizadas, os chamados “trabalhinhos”.
Atividades em que as crianças são muitas vezes forçadas a realizá-las para cumprirem
currículos impostos às professoras. A autora ressalta a necessidade de estabelecer uma
verdadeira parceria com as crianças, permeada por trocas, olhares, diálogos, momentos
em que a criança é, de fato, vista em suas necessidades de cuidados e educação.
De modo geral, na creche, o pedagógico e instrucional sobrepõe-se à
perspectiva educacional ou ao cuidado na perspectiva ética aqui apontada. Isso
fica claro tanto no ensino das competências orgânico-culturais, tais como
andar, comer, dormir, quanto na produção do que se denomina na creche de
“trabalhinhos”. Se por um lado, é importante o modelo adulto; por outro lado,
é importante a atenção do adulto sobre si, no sentido de não sufocar ou invadir
as iniciativas das crianças (GUIMARÃES 2006, p. 10).

Para a autora, muitas vezes o adulto interfere nas ações das crianças, impedindo
que estas se manifestem livremente e se relacionem com os objetos e com seus coetâneos
de forma espontânea, já que estão sendo sempre vigiadas e dirigidas. Mostra a
necessidade desse olhar para si, para entender e dialogar com o outro, percebendo seus
anseios, desejos e sentimentos.
Sabemos que a rotina das instituições de Educação Infantil, especialmente no
atendimento às crianças menores de três anos de idade, é intensa e exige das professoras
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muito esforço e muita organização para conseguirem atender todas as crianças,
respeitando suas necessidades e individualidades. Richter e Fernandez (2007), em um
estudo sobre os momentos de alimentação na creche, ressaltam a centralização desses
momentos, pois são muitas crianças para serem atendidas e o número de professoras é
pequeno. Obviamente que as questões relativas à alimentação demandam muito tempo,
pois as crianças menores de três anos, apesar de serem encorajadas a se alimentarem com
as próprias mãos, precisam de auxílio nesses momentos e, posteriormente, para a
realização da higiene de cada uma delas. As crianças do berçário I, que possuem idades
entre 6 e 12 meses, têm a alimentação quase sempre individualizada, esse momento exige
um tempo considerável.
O momento da alimentação, apesar de intenso, deve ser planejado e prazeroso,
pois as crianças, estando bem acomodadas e em segurança nos chamados “cadeirões”,
podem explorar os alimentos, as diferentes texturas, sabores e odores do que lhes é
oferecido. Os alimentos possuem cores e texturas, que vão sendo experimentadas por
eles de forma tranquila.
Nos artigos publicados nas últimas reuniões nacionais da ANPED, podemos
observar um crescente interesse nas pesquisas relacionadas aos bebês e sua constituição
enquanto protagonistas nas interações e produções de formas diferentes de se
relacionarem com os adultos, entre os coetâneos e, ainda, de criarem estratégias para essa
comunicação e socialização em contextos coletivos. Os estudos de Ramos (2012), Castro
(2013), Tebet (2013), Coutinho (2013), Berle (2013) e Schmitt e Rocha (2016) mostram
o favorecimento das relações sociais e das aprendizagens dos bebês na creche.
Ramos (2012) discute o protagonismo social dos bebês na creche para além do
que é proposto pelo adulto. Em sua pesquisa, realizada em Recife, estado de Pernambuco,
por meio de gravações em vídeo, a autora mostra como uma atividade proposta para as
crianças vai se modificando com as reações e proposições que as crianças fazem e inserem
nas brincadeiras. Os bebês tornam-se “co-construtores” das práticas pedagógicas, sempre
que o adulto responsável possibilita esta abertura de fazer com a criança e não fazer do
seu modo para a criança, sendo diretivo o tempo todo. Entendemos que essa é apenas uma
das especificidades da criança, fazer com eles e não para eles.
Para Ramos (2012, p. 11):
Em sintonia com a maneira socialmente acolhedora dos gestos e vocalizações
das crianças, manifestada nas ações da professora, torna-se possível pensar no
adulto profissional como um coautor das relações estabelecidas entre as
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crianças, assumindo o papel de observador e parceiro das ações infantis no
espaço da creche, com uma função de acolher e lançar proposições às crianças,
pautadas em suas necessidades, interesses e possibilidades de se comunicar,
mesmo numa idade em que a linguagem oral ainda não se consolidou.

Dessa forma, o trabalho docente realizado com as crianças de zero a três anos de
idade exige intencionalidade, planejamento e, ao mesmo tempo, abertura ao que as
crianças “querem”, as suas intervenções nas atividades que são propostas pelos
profissionais, sensíveis e observadores, os quais realizam a docência com a parceria das
crianças, respeitando suas necessidades e seus desejos.
Schmitt e Rocha (2016) tratam das relações entre professora e bebês, das relações
entre as próprias crianças e das relações das crianças com o espaço e seus materiais,
mostrando que a ação docente deve ser vista de forma plural e não linear. Este artigo é
parte de uma tese de doutorado que mostra o papel docente permeado por ações e relações
individuais e com o grupo de forma simultânea, configurando o espaço da creche em que
ações individuais e coletivas se alternam na dinâmica complexa da docência com os
bebês. Por meio de um estudo de caso e da pesquisa etnográfica, analisa o cotidiano,
mostrando a ação docente intencional e, ao mesmo tempo, evidenciando que a maior parte
das relações ocorre entre as crianças e seus coetâneos, e entre as crianças e a organização
dos espaços pensados e estruturados pela professora para a sua exploração.
Nesse sentido, Luciane Simiano e Carla Vasques (2011) investigam a importância
da organização do espaço físico para favorecer as aprendizagens dos bebês, suas
interações com os diferentes objetos e entre eles. Ainda, as autoras discutem que a
qualidade da educação oferecida na creche passa por essa organização, podendo
promover ou limitar as aprendizagens.
Além dos estudos com os bebês, observamos nas publicações da ANPED 09
artigos que se relacionam com a prática pedagógica desenvolvida na creche, sobre a
construção da identidade profissional docente para o trabalho com as crianças, bem como
a relação cuidar e educar dentro dos espaços educacionais coletivos. Dentre esses estudos,
estão os artigos de Ramos (2011), Nascimento e Santos (2011), Corsino e Oliveira (2007),
Cássia Alcântara (2006), Lenilda Macedo e Adelaide Alves (2006), Martins Filho (2006),
Guimarães (2006), Azevedo e Schnetzle (2005) e a pesquisa de Guimarães (2008), que
problematizam o cuidado na creche enquanto uma postura ética, entendendo o cuidado
de forma ampliada, como o cuidado de si na atenção às próprias ações e emoções, bem
como as reflexões sobre o cuidado com o outro, que é a criança.
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Os estudos de Guimarães (2006) e Martins Filho (2006) enfatizaram a necessidade
das relações sociais na creche, com vistas à autonomia das crianças e à minimização do
controle do adulto nas várias situações no cotidiano da instituição. Para Martins Filho
(2006), as crianças criam estratégias para resistir a rotinas cristalizadas e controladoras.
O autor chama a atenção para a necessidade do olhar sobre a criança e a interpretação de
suas vontades e necessidades, para que se ampliem suas possibilidades de socialização e,
consequentemente, de aprendizagens.
Alves (2006), em sua dissertação de mestrado, realizada em 2001, investigou os
significados da docência na Educação Infantil e os sentidos mediadores da identidade
profissional de 84 Pedagogas que trabalhavam em 16 CMEIs, em Goiânia. Realizou um
estudo numa perspectiva materialista-histórico-dialética a fim de compreender o trabalho
docente dentro de uma totalidade em movimento, como de fato se constitui a realidade
educacional.
Em linhas gerais, os resultados de Alves (2006) mostram que as pedagogas
atribuíram à realização do trabalho com a criança primeiro e prioritariamente ao amor às
crianças e à profissão, das quais decorrem as atitudes profissionais como compromisso,
dedicação, busca de aperfeiçoamento, dentre outros.
As principais características para a realização desse trabalho seriam a paciência,
simpatia, tranquilidade e capacidade de acolhimento, que estão centralizadas em
características pessoais. As professoras destacaram a necessidade da formação específica,
mas consideram que somente o estudo teórico não oferece subsídios para a docência, pois
é preciso bom senso e, sobretudo, afetividade para realizar um trabalho adequado na
Educação Infantil (ALVES, 2006).
Evidencia-se neste estudo a ambiguidade da docência entre a vocação e a
profissionalização, mostrando que, para as pedagogas, ainda persiste a ideologia da
aptidão inata e do amor para fundamentar o trabalho docente na Educação Infantil. A
autora realiza uma análise sobre a condição histórica da mulher, ligada a questões de
gênero, como mulher, mãe, educadora nata, atributos domésticos e afetivos, bem como
as relações de classe que ainda povoam o ideário social das docentes e da sociedade como
um todo (ALVES, 2006).
É possível inferir, por meio dos textos científicos e pesquisas apresentadas nesta
pesquisa, que o trabalho docente que se realiza nas creches e que se imbrica de forma
complexa no cotidiano intenso das instituições se faz na abertura do (a) professor (a) ao
olhar atento, observador, cuidadoso, delicado e afetuoso do profissional. Este, por meio
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de sua identidade pessoal e profissional, responde e dialoga com as crianças, envolvendose com suas necessidades, curiosidades, seus jeitos de ser. Estas não são ações
espontâneas, e sim, atos permeados de um sentido pedagógico e de um planejamento que
levam em conta a dialética que permeia o espaço coletivo e, ao mesmo tempo, atende às
individualidades e especificidades de cada criança.
É importante destacar que o (a) professor (a) da Educação Infantil, em nossa
concepção, assume uma posição diferenciada na relação que estabelece com a criança,
pois se torna responsável por favorecer as aprendizagens por meio da mediação da cultura
e do conhecimento sistemático em ações cotidianas e em níveis científicos (SILVEIRA,
2015).
As pesquisas revelaram também que os estudos sobre o trabalho que se realiza
com as crianças de zero a seis anos tem se ampliado desde a década de 1980, mas ainda
são poucos os estudos sobre o trabalho docente na Educação Infantil (MARTINS, 2007;
CERISARA, 2002; ALVES, 2002; BARBOSA, 1997; SILVEIRA, 2015).
Para Barbosa, Alves e Martins (2011, p. 140):
Pensar o trabalho na Educação Infantil implica compreender sua constituição
enquanto categoria profissional, e os desdobramentos na instituição
educacional, lembrando que o trabalho do professor abrange o conjunto das
relações materiais e imateriais, relações objetivas e subjetivas.

Nesse sentido, o exercício da docência na Educação Infantil é um campo cujas
especificidades requerem estudos e pesquisas, além do reconhecimento enquanto parte da
educação básica, necessitando de valorização e políticas públicas que apoiem a formação
cultural e científica dos (as) professores (as), bem como investimentos e condições
adequadas de trabalho nas instituições.
O trabalho docente que se realiza nas Instituições Educativas que atendem
crianças de zero a três anos de idade se dá no bojo de relações sociais, culturais,
econômicas e legais, que são tensionadas o todo tempo. Pela revisão bibliográfica,
observamos o quanto foi realizado e percebemos que grande parte das pesquisas toma o
cuidar e educar como aspectos centrais do trabalho docente que se realiza com as crianças
de zero a três anos de idade, como vimos nas pesquisas de Amorim (2014); Ayache
(2006); Costa (2011); Ferraz (2011); Lins (2014); Oliveira (2014), Paulino (2014); Santos
(2011); Souza (2013); Winterhalter (2015), dentre outras. Podemos verificar nos estudos
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realizados que, além de ocupar o lugar central de muitas pesquisas, os resultados ainda
afirmam a dicotomia entre essas duas ações indissociáveis.
Como apontou Silveira (2015) em sua tese de doutorado, as expressões práticas
pedagógicas, trabalho pedagógico e trabalho docente têm sido utilizadas pelos
pesquisadores como sinônimos, buscando explicitar os elementos que constituem essa
especificidade. Segundo a autora, a prática pedagógica “É parte constituinte da
organização do trabalho pedagógico, se materializando de diferentes modos em diferentes
contextos” (SILVEIRA, 2015, p. 270).
Nos estudos, podemos verificar também um grande número de pesquisas sobre a
formação inicial e continuada dos profissionais para atuarem com as crianças de zero a
três anos. Estes investigaram a formação inicial em Pedagogia, como as pesquisas de
Borges (2006), Bragato (2013), Dalri (2007) e Fagundes (2014), que verificam a
necessidade de maior ênfase dos cursos de Pedagogia para a Educação Infantil e,
especificamente, para as crianças de zero a três anos de idade.
Outra temática que encontramos nas pesquisas trata da investigação dos saberes
necessários ao atendimento das crianças de zero a três anos e como estes se constituem.
Os resultados indicam para saberes constituídos nas várias experiências de vida das
professoras, inclusive como mães, saberes que são passados de gerações anteriores e
saberes constituídos na própria ação educativa na creche, como mostraram Dagnoni
(2012), Curado (2009) e Souza (2013), dentre outros.
Percebemos que o trabalho docente é visto pelo modelo do Ensino Fundamental,
que o trabalho pedagógico se organiza em função de uma rotina a qual se mistura em
meio ao cotidiano. Nota-se também a ênfase do trabalho docente na Educação Infantil
baseado nas habilidades pessoais, sendo desvalorizado socialmente, visto que a ação
ocorre centrada na experiência e não pela práxis.
Os trabalhos elencados discutem questões importantes na busca da especificidade
da educação da criança de zero a três anos, mas, ao mesmo tempo, sinalizam para a
necessidade de mais estudos que tratem dessa especificidade. Compreendemos que o
binômio cuidar/educar, que aparece como eixo central do trabalho realizado com as
crianças de zero a três anos de idade nas teses e dissertações apresentadas, representa
parte desse trabalho docente, como também é parte a prática pedagógica, a rotina, a
organização do tempo e espaços, dentre outros. As pesquisas sinalizam, ainda, que se faz
necessário um estudo mais atento sobre a complexidade do trabalho docente com as
crianças de zero a três anos, a fim de explicitar os elementos específicos que o constituem,
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sendo este o desafio desta investigação. Foi possível observar por meio do levantamento
realizado que existem poucas pesquisas que tratam das condições de trabalho e seus
efeitos na realização do trabalho docente no cotidiano das instituições de Educação
Infantil.
Da realização das leituras nas pesquisas acadêmico-científicas e dos artigos
apresentados no GT-07 da ANPED, podemos trazer como síntese quatro aspectos que,
após a análise, mostraram-se como aspectos importantes na constituição do trabalho
docente com a criança de zero a três anos: o cuidar e educar, a prática pedagógica, a
formação inicial e continuada com ênfase na educação da criança de zero a três anos e os
saberes da experiência pessoal e profissional das professoras. Esses aspectos se
destacaram quando analisamos os diversos trabalhos. Os estudos revelaram que é preciso
se debruçar sobre o tema, especialmente no que diz respeito à ação docente, segundo
Gonçalves (2014); e, ainda, há a necessidade de reavaliar as especificidades e os
multideterminantes que envolvem a educação da criança na Educação Infantil, conforme
orientam Bus-Simão e Rocha (2014). Esses dados afirmam a pertinência da nossa
investigação, que como dito anteriormente, buscou conhecer e analisar qual a concepção
de trabalho docente para as professoras dos CMEIs e CEIs de Jataí e quais elementos o
constituem.

1.2 A PESQUISA SOBRE A INFÂNCIA E A EDUCAÇÃO INFANTIL EM GOIÁS:
PANORAMA
A pesquisa Trabalho docente na educação básica no Brasil constatou que, entre
os docentes da Educação Infantil, 99,6% são mulheres, e desse total 59% são casadas e
74% das docentes têm filhos (ALVES, 2012).
Esses dados coadunam com os estudos sobre a feminização no magistério feitos
por Apple (1988), Enguita (1991), Kulmann Jr. (1998), Alves (2002), Barbosa (2009) e
Silveira (2015). Estes teóricos mostraram o movimento da saída dos homens do
magistério devido, entre outros fatores, ao controle e à intensificação do trabalho a ser
realizado, a normatização do Estado, bem como a sua baixa remuneração e prestígio
social. Os aspectos elencados, entre outros fatores, também abriram espaço para a entrada
das mulheres na atividade docente, pois, para elas, o magistério constituía-se em uma
oportunidade de trabalho remunerado, já que as oportunidades de trabalho feminino, em
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uma sociedade patriarcal, eram quase inexistentes. A Educação Infantil nasce feminina,
como uma atividade considerada própria para os atributos que dizem ser de mulher, já
que existe uma divisão de gênero na sociedade.
Na contemporaneidade, a Educação Infantil vem se consolidando enquanto um
campo de estudos e pesquisas sobre temáticas variadas: no tocante ao desenvolvimento e
às aprendizagens das crianças; no contexto das políticas públicas para a infância; sobre
as relações étnico-raciais; os espaços destinados a essa faixa etária; as práticas
pedagógicas realizadas. Citamos estas, dentre outras temáticas, que visam produzir
conhecimentos e garantir um atendimento de qualidade referenciada a todas as crianças.
Observamos, pela realização do levantamento bibliográfico, que vários grupos de
pesquisa, ligados às universidades e a seus programas de Pós-Graduação, vêm
produzindo, de forma profícua, conhecimentos na área da Educação Infantil. Dentre esses
grupos, situamos a produção do Estado de Goiás. O NEPIEC – Núcleo de Estudos e
Pesquisas da Infância e sua Educação em Diferentes Contextos, vinculado à Faculdade
de Educação da Universidade Federal de Goiás (UFG), desenvolve pesquisas ligadas ao
campo da infância, constituindo-se de mestres e doutores, alunos de Graduação e PósGraduação, bem como alunos e professores de outros institutos de ensino superior e outras
áreas do conhecimento, como as Artes Visuais, Artes Cênicas, Educação Física,
Psicologia e outras.
O projeto de pesquisa Políticas públicas e educação da criança em Goiás:
história, concepções, projetos e práticas, realizado no/ pelo NEPIEC, teve início em abril
de 2003, e possui data de conclusão prevista para dezembro de 2020. O referido projeto
tem como finalidade conhecer, analisar e compreender a infância e os projetos de
educação da infância no Estado de Goiás, abrangendo temáticas que se referem à história
de Goiás, à constituição de políticas públicas locais, à formação de professores e suas
concepções, além de projetos sobre processos e práticas educativas em diferentes
contextos.
Trata-se de um projeto amplo, composto de vários subprojetos das temáticas
destacadas acima, em que já se encontram construídos dados significativos, resultados de
vários estudos, dentre os quais: relatórios técnicos, teses de doutorado, dissertações de
mestrado, monografias de especialização e de graduação, artigos publicados em
periódicos e capítulos de livros, além de trabalhos acadêmico-científicos locais, regionais,
nacionais e internacionais. Nesse intuito, buscamos os trabalhos que tratam da educação
da criança de zero a três anos de idade em Goiás.
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Dentre os subprojetos da Educação Infantil, destacamos temáticas, como: a
prática pedagógica para a criança de zero a três anos de idade, de Silveira (2015); a
coordenação pedagógica na Educação Infantil, de Alves (2006); o banco mundial e a
Educação Infantil, de Christine Marquez (2006); a constituição da linguagem na
Educação Infantil, de Ana Aguiar (2004); a concepção de infância sob o olhar dos
programas assistenciais em Goiânia, de Renato Almeida (2010); as políticas públicas e as
práticas educativas nas pré-escolas das escolas municipais de Goiânia, de Rosíris Souza
(2012), dentre outros estudos e projetos de formação continuada para profissionais da
Educação Infantil. A realização desta tese é mais um estudo que tem por objeto a
Educação Infantil e o trabalho docente realizado com as crianças de zero a três anos de
idade, vinculado a esse núcleo de pesquisa.
Na UFG, Regional Catalão, dentro do Programa de Pós-Graduação em Educação
(PPGEDUC), situa-se o Grupo de Estudos e Pesquisa Infância e Educação (GEPIE). Em
uma busca junto ao site do Programa, foi possível elencar as temáticas pesquisadas
relativas à Educação Infantil, defendidas entre 2013 e 2016. As temáticas pesquisadas
foram: formação continuada de professores da Educação Infantil, de Luciana Duarte
(2013); infância e direitos das crianças na Educação Infantil, de Fabiana Pimentel (2014);
Jardim de infância em Goiás, de Lara Fonseca (2014); trabalho docente e os sentidos de
ser professor, de Bráulio Silva (2015); e estimulação precoce e a criança com deficiência
na creche, de Gabriela Borges (2016).
A Regional Jataí/UFG aprovou o curso de mestrado interdisciplinar em educação
em 2013, envolvendo professores das licenciaturas do Campus. Pelo site do Programa de
Pós-Graduação em Educação, não foi possível encontrar as temáticas desenvolvidas nas
pesquisas realizadas pela primeira turma. Em relação aos estudos sobre a infância,
identificamos o Grupo de Estudos e Pesquisas Trabalho na Educação Infantil, cujo
objetivo é promover estudos e discussões sobre a infância, aberto a professores,
acadêmicos e trabalhadores em educação.
Desenvolvendo estudos e pesquisas no Estado de Goiás, temos também a
Pontifícia Universidade Católica (PUC), em Goiânia, cuja implantação do curso de
mestrado em educação deu-se em 1999, e o curso de doutorado, em 2007. No site do
PPGE/PUC, verificamos dois grupos de estudos e pesquisas cuja temática diz respeito à
infância. O primeiro é o Grupo de Estudos e Pesquisa: Educação Infância, Arte e
Psicanálise, formado em 2012, que visa aos estudos e pesquisas que incluam na discussão
sobre a infância a importância de referências filosóficas, psicanalíticas e estéticas.
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Entretanto, não localizamos pesquisas concluídas no grupo. O segundo é o Grupo de
Estudos e Pesquisas sobre Cultura e Educação na Infância (GEPCEI), cujas pesquisas
expressam temáticas no que se refere à Educação Infantil, tais como: Corpos em
(des)construção: um estudo a partir das rotinas da Educação Infantil, de Luana Ferreira
Borges (2015); Saberes docentes dos professores de Educação Infantil no trabalho com
crianças de zero a três anos de idade, de Márcia Helena Santos Curado; O papel do adulto
na ação pedagógica na creche, de Danielle Maria de Oliveira Mesquita (2014), dentre
outras pesquisas.
Temos a Universidade Estadual de Goiás (UEG), cuja linha de pesquisa
“Processos Educativos, Linguagem e Tecnologia”, também direciona pesquisas
científicas que envolvem a Educação Infantil. Em uma busca no site da UEG,
encontramos alguns trabalhos envolvendo as temáticas: ‘formação docente’, de Emanoela
Ramos (2016), ‘Educação Infantil e diversidade’, de Flávia Soares (2014); e ‘a presença
da televisão na Educação Infantil’, de Cleufa Oliveira (2014), dentre outros.
Percebemos pelo panorama apresentado que as pesquisas em Educação Infantil
em Goiás têm se intensificado, trazendo valiosas contribuições para o campo, ao mesmo
tempo em que mostram a necessidade de novos estudos que fundamentem e favoreçam a
realização do trabalho com a criança de zero a três anos de idade em ambientes
educacionais coletivos. As pesquisas de Silveira (2015) e Curado (2009) se aproximaram
da nossa temática de estudo, pois investigaram as práticas pedagógicas e os saberes de
profissionais que trabalham com crianças de zero a três anos de idade nas Instituições de
Educação Infantil no Estado de Goiás. Essas duas pesquisas encontram-se analisadas
nesta seção.
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SEÇÃO 3
O DIREITO DA CRIANÇA DE ZERO A TRÊS ANOS DE IDADE E O
TRABALHO DOCENTE
Nesta sessão, abordamos o trabalho docente realizado na Educação Infantil7,
evidenciando as conquistas e os enfrentamentos vivenciados em torno da criança de zero
a três anos de idade e na conquista da sua cidadania. Assim, buscamos discorrer de modo
sucinto sobre a constituição da creche, compreendendo que a educação se dá no
movimento histórico, constituído por tensões, lutas e desafios na busca de qualidade ao
atendimento das crianças de zero a seis anos8.
Para pensar o trabalho docente, é preciso buscar nas políticas públicas os reais
objetivos traçados ao longo das últimas cinco décadas em torno das creches e suas
demandas. Estas, aliadas também a um processo econômico, que tem nas relações
capitalistas de produção o seu objetivo maior e não o desenvolvimento pleno da criança.
Temos avanços consideráveis, porém apesar destes, verificamos lacunas na formação dos
profissionais pois nas instituições de Educação Infantil, atuam, ainda hoje, voluntários,
leigos e profissionais habilitados para o desempenho de tal função.
2.1 DIREITO DAS CRIANÇAS
A Educação Infantil como direito da criança de zero a seis anos representa uma
conquista histórica, pois são anos de lutas e pesquisas nas áreas da Educação, da
Psicologia, da Sociologia, dentre outras, evidenciando as especificidades da criança de
zero a seis anos na busca por uma educação de qualidade referenciada. Essas lutas
significam também o envolvimento dos movimentos sociais e o próprio movimento das
mulheres que reivindicaram a creche como um direito das crianças e das famílias, de

7

A Educação Infantil é reconhecida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96,
como a primeira etapa da educação básica, responsável pelo atendimento em creches para crianças de zero
a três anos, 11 meses e 29 dias e em pré-escolas, para crianças de quatro a cinco anos, 11 meses e 29 dias.
8

A Educação Infantil foi alterada pela Emenda Constitucional n. 53/2006, que amplia o Ensino Fundamenta
de oito para nove anos, permanecendo a Educação Infantil responsável pela educação das crianças de zero
a cinco anos, 11 meses e 29 dias. Neste trabalho, optou-se por manter a expressão “zero a seis anos”, por
defender os direitos das crianças e suas famílias a educação integral para as crianças, até os seis anos, 11
meses e 29 dias.
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acordo com Alves (2007), Barbosa (2002), Kramer (2006), Silveira (2015), Rosemberg
(2002).
Como mostrou Kulmann Jr. (1998), as instituições de Educação Infantil foram
criadas com o objetivo de guarda e assistência para as crianças cujas mães precisavam
trabalhar para complementar a renda familiar; ou para dar assistência às famílias tidas,
pela sociedade burguesa, como incapazes de cuidar bem de seus filhos. As creches ou
asilos, como foram chamados originalmente, eram instituições criadas pela iniciativa
privada e surgiram como resultados de articulação de forças jurídicas, empresariais,
religiosas, políticas, médicas e pedagógicas. Assim, a assistência à infância emergiu de
três interesses básicos: o médico-higienista, o jurídico-policial e o religioso.
O objetivo das instituições era, sob aquela ótica, assistir a criança cuja família não
possuía condições para cuidar de seus filhos, pois tais crianças eram de famílias pobres e
“desestruturadas”, ou seja, cujas condições e formas de vida não coincidiam com as
formas ideais preconizadas pelas classes média e alta brasileiras. Outro fator importante
da criação desses espaços coletivos foi a necessidade de trabalho das mães, que
representava mão de obra desqualificada e barata para os trabalhos doméstico e fabril.
Naquelas instituições, a concepção médico-higienista tinha por prioridade os cuidados
físicos e a saúde das crianças. Era preciso cuidar das crianças para que no futuro elas
viessem a se tornar indivíduos saudáveis, submissos e aptos ao trabalho. As creches,
portanto, começam a ser criadas na França, em 1844, mas somente na década de 1870 é
que estas instituições se difundem mais efetivamente mundialmente, chegando também
ao Brasil (KULMAN JR, 2000).
A preocupação com um lugar para se deixar as crianças se relaciona com as
necessidades econômicas e produtivas em cada época. A mão de obra feminina foi
utilizada em trabalhos que não exigiam formação e, por isso, os salários pagos eram
menores. Essas instituições filantrópicas eram, muitas vezes, desprovidas de ambientes
adequados ao desenvolvimento infantil e se veiculavam à ideia de que para crianças
pobres qualquer coisa servia (BARBOSA, 2002). A noção era de que essas crianças
seriam os adultos sadios os quais compreenderiam e aceitariam uma determinada posição
social, indo ao encontro da ideologia da classe hegemônica. Sendo assim, estes “futuros
adultos” eram tratados como seres dóceis e passíveis de manipulação para dados
empregos no mundo do trabalho.
A creche, nesse contexto, era tida como um “mal necessário”, e era reiterado pela
sociedade o discurso de que quanto menor fosse a criança, mais ela teria necessidade de

74

estar com sua família. Para este fim, “os infantes” precisariam ser bem constituídos
moralmente e economicamente, de acordo com os ideais apregoados pela família
burguesa. A todo tempo era reafirmada a noção de que as crianças pobres precisavam de
cuidados que suas famílias não poderiam prover por serem “desestruturadas” (ALVES,
2002, 2007; BARBOSA, 1999; SILVEIRA, 2015; ROSEMBERG, 1984, 2002).
Para atender a essas crianças, o Brasil contou com financiamentos de organismos
internacionais, como o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e a
Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), nas
décadas de 1970 e 1980, que propunham programas compensatórios para países
subdesenvolvidos. Esses programas e tais instituições foram criadas para compensar as
carências das crianças pobres e suas famílias. Essas organizações internacionais
instituíram, por exemplo, o modelo de creche domiciliar, cuja função abrangia a guarda
das crianças, contando com o apoio comunitário e a falta de profissionais especializados.
Segundo Rosemberg (2002), neste período, o financiamento na educação era prioridade
do Ensino Fundamental, sendo que, para a Educação Infantil, eram designadas as
“sobras”.
Na década de 1970, houve a união de mulheres que se reuniam em suas moradias
para discutirem sobre movimentos de lutas para a construção de creches.
Simultaneamente, acontecia o movimento de mulheres com reivindicações gerais e o
movimento feminista ganhava força. Este último, visando a emancipação das mulheres e
contra a discriminação de gênero. Segundo Rosemberg (1984), em 1975, a partir da
determinação da ONU de instituir o Dia Internacional da Mulher, foram surgindo esses
núcleos de organização, resultando, em 1979, no Movimento de Luta por Creches em São
Paulo. Esse movimento, além de reivindicar a construção de creches, discutia também o
seu funcionamento, a contratação de funcionários, dentre outros.
No final dos anos de 1980, com os movimentos sociais de mulheres fortalecidos,
os estudos e as pesquisas envolvendo a criança e sua educação, bem como o período árduo
vivido na ditadura, provocaram a união de mulheres. Estas se uniram no intuito de se
protegerem e, além disso, elaboraram projetos para benefício de todos, dentre eles estava
a reivindicação de creches (ROSEMBERG, 2002). Esses e outros movimentos sociais,
além das lutas políticas, possibilitaram que fosse instituída a Constituição Federal de
1988. Nesse momento, a Educação Infantil tornou-se direito da criança e opção da
família.
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Mas a Constituição rompe, sim, com a concepção de que a Educação Infantil
é uma falta que deva ser compensada por ações de Amparo e de Assistência;
de que é um vácuo que precisa ser suprido, porque ali reside uma deficiência.
A Constituição rompe, e neste caso ela instaura o novo e não apenas muda, ela
muda e inova, quando, com todas as letras, incorpora algo que já era, de certo
modo, difuso na sociedade, e, explicita que é o direito à diferença, como uma
especificidade que tem uma dignidade própria, uma peculiaridade; e que não é
simplesmente uma falta, não é simplesmente um Pré, não é simplesmente uma
preparação para, mas tem uma especificidade e que cumpre tratá-la com a
dignidade tão grande quanto nós sempre tratamos o Ensino Fundamental, pelo
menos nos nossos discursos (CURY, 1998 p. 16).

A Constituição de 1988 apresentou a possibilidade de uma nova dimensão ao
atendimento da criança de zero a seis anos. A creche pode ser pensada não mais como
substituta da família, mas como uma instituição que garanta às crianças experiências
sociais e educativas diversificadas, com vistas ao seu desenvolvimento integral. A
instituição passa a ser um direito da criança, e não somente um direito da mãe (CAMPOS,
1999). Para a autora, o movimento feminista ganha força quando assume outros cenários
de luta, como o Conselho do Direito da Mulher, e também organismos educacionais,
como a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED).
Assim, de acordo com Campos (1999), as lutas se deslocam das ruas e praças para
assumirem outros espaços, como os sindicatos, a Universidade, os conselhos e outros
órgãos oficiais.
É importante ressaltar que a união da creche com a pré-escola no âmbito
educacional, não se deu sem resistência. Como assinalamos anteriormente, a creche
esteve atrelada à assistência e, por muito tempo, foi entendida como um “mal necessário”.
Em tal contexto, a atuação de profissionais sem formação específica deu grande ênfase
nos cuidados com o corpo; enquanto a noção de um espaço de cuidado para com a criança
foi percebido como algo menor, ou seja, não educativo. Com a Constituição de 1988, a
criança saiu da marginalidade e tornou-se cidadã, no âmbito da lei, com direitos à
educação que vise ao seu desenvolvimento. Assim, o atendimento em creches e préescolas é considerado formalmente como dever do Estado e direito da criança à educação,
expressando uma concepção de criança cidadã, conforme Barbosa (1997) e Alves,
Barbosa e Martins (2009).
Após a Constituição de 1988, outras regulamentações acerca da Educação Infantil
são instituídas, dando ênfase aos direitos e ao desenvolvimento integral da criança, como
o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), de 1990, que garante à criança e ao
adolescente proteção integral, resguardando seus direitos ao desenvolvimento físico,
mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade (ECA/1990, Art.
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4). Com esse Estatuto, constituem-se os Conselhos de Direitos das Crianças e os
Conselhos Tutelares, que atuam nos municípios e visam garantir a proteção das crianças
e adolescentes.
Posteriormente, a LDB/96 - Lei nº 9.394/96, que em seu Art. 61, inciso I,
regulamentou a atuação dos profissionais habilitados para a docência na Educação
Infantil, como no Ensino Médio, na modalidade normal, ou curso superior em Pedagogia.
Essa Lei colocou a Educação Infantil, pela primeira vez, como parte da Educação Básica,
constituída por etapas conjugadas num todo, evidenciando, assim, a garantia para todos a
uma educação de caráter democrático, rompendo com questões históricas de
discriminação civil, social, política e cultural, em um país que negou o direito ao
conhecimento sistematizado a toda sua população (CURY, 2008).
A LDB nº 9.394/96, no Art. 4º, inciso II, prevê que “o dever do Estado com
educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de educação infantil gratuita
às crianças de até 5 (cinco) anos de idade” (BRASIL/ LDB, 1996).
Pela primeira vez, a Educação Infantil assumiu um lugar de destaque na legislação
como parte de um todo educacional. No Art. 29, anunciou-se que “a educação infantil,
primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da
criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social,
complementando a ação da família e da comunidade” (BRASIL/ LDB, 1996). Apesar dos
importantíssimos avanços obtidos pela referida Lei, percebemos a histórica separação da
creche que atende crianças de zero a três anos, sendo oferecida também em entidades
equivalentes, permanecendo a ideia e a concepção de creche, desvinculada da educação,
e podendo, então, permanecer sob a ótica do viés assistencialista, enquanto que a préescola será oferecida em instituições escolares. Essas “entidades equivalentes”
reafirmaram a velha ideia das creches filantrópicas, de lugares promotores de guarda e
assistência, sem preocupação com a garantia assumida pelo Estado da qualidade de uma
educação referenciada a ser oferecida para a criança de zero a três anos. Esses interesses
coadunam com as políticas estabelecidas por organismos multilaterais, como a UNESCO
e o Banco Mundial9, que, seguindo a lógica neoliberal, incentivam políticas de baixo
custo para as crianças, conforme Barbosa (2008), Campos (1999), Rosemberg (2002),
Marquez (2006) e Silveira (2015).
9

O Banco Mundial é uma instituição financeira internacional que fornece empréstimos para países em
desenvolvimento em programas de capital. O Banco é composto por duas instituições: Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e Associação Internacional de Desenvolvimento (AID).
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Outro ponto, que merece destaque, diz respeito à formação exigida pela LDB nº
9.394/96 para a atuação com a criança da Educação Infantil, bem como a valorização
deste profissional. Com certeza, a exigência de formação mínima de magistério é um
avanço, contudo, defendemos neste trabalho a formação em nível superior para que, de
fato, seja garantido à criança o seu desenvolvimento integral.
O artigo 62 explicita que:
A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível
superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e
institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o
exercício do magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos do
ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal.

Nas Disposições Transitórias, instituiu-se a década da educação, conferindo o
prazo de três anos para que os municípios se adequassem à nova legislação. Esta define
sobre a formação dos profissionais para atuar na educação da criança de zero a seis anos,
admitindo somente “professores habilitados em nível superior ou formados em
treinamento em serviço” segundo o Art. 87. Entretanto, com a Lei nº 12.796, de 2013, o
que havia sido designado nas disposições transitórias se concretizou, fazendo com que a
formação em nível médio, na modalidade Normal, ainda fosse aceita. Para Silveira (2015,
p. 58), “[...] para a Educação Infantil, é um retrocesso, pois muito tempo demorou a
conseguir se efetivar a obrigatoriedade da formação em nível superior”.
Merece destaque também o Art. 89, ao mencionar que “as creches e pré-escolas
existentes ou que venham a ser criadas deverão, no prazo de três anos, a contar da
publicação desta Lei, integrar-se ao respectivo sistema de ensino” (LDB nº 9.394/96). A
efetivação desse artigo, além das vantagens para as crianças de zero a seis anos e suas
famílias, provocou modificações na estrutura do funcionamento das creches. Dos
profissionais que faziam o atendimento às crianças, em muitos municípios, ainda
encontramos os profissionais concursados da Secretaria de Assistência Social, sendo que
em sua maioria não possui formação específica para atuar nas instituições educativas. A
Secretaria de Assistência Social, em vários municípios goianos – como, por exemplo, o
Município de Jataí – realizou concursos públicos para cargos de agentes educativos, para
os quais não foi exigida formação específica em educação. Os municípios deveriam,
então, promover a formação em serviço para que estes pudessem permanecer em suas
funções.
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São muitos os desafios que se impuseram à creche após o advento da LDB. Dentre
eles, a gestão democrática e a parceria com a família e a comunidade. A construção do
projeto político-pedagógico deveria envolver as vozes e opiniões de todos que fazem
parte da educação da criança, possibilitando a construção de um trabalho conjunto, o qual
efetivamente teria condições de unir forças para uma educação transformadora e
libertadora. Porém, na prática, observamos que esse trabalho em parceria com a família
enfrenta resistências por parte dos educadores, além das dificuldades dos pais estarem nas
instituições, pois geralmente estão nos seus respectivos trabalhos.
A educação como direito e responsabilidade do Estado, em parceria com os
sistemas de educação locais, representa a superação de práticas assistencialistas e
espontaneístas. Ao mesmo tempo, aponta para a necessidade da profissionalização do
educador nas instituições de Educação Infantil, que tem como objetivo oportunizar às
crianças a apropriação dos conhecimentos historicamente construídos pela humanidade.
É necessário salientar que as conquistas legais são marcos importantes, sem os
quais a materialização de uma Educação Infantil responsável não poderá existir, mas tais
marcos, além de representar conquistas e lutas históricas, retratam também retrocessos
ditados por uma política econômica e produtivista.
Barbosa (2014) ressalta a importância dos marcos históricos na legislação da
Educação Infantil e, nesse sentido, evidencia os avanços e os retrocessos contidos nessas
leis. A pesquisadora demonstra também os avanços na construção coletiva das DCNEI
(BRASIL/ DCNEI, 2009), as quais entendem a criança como um sujeito histórico e de
direitos; reforçam a necessidade da qualidade na educação a ser oferecida para todas as
crianças, sem nenhum critério de seleção, para que seja garantido o direito universal às
crianças e as suas famílias.
Contudo, é preciso pensar e discutir as políticas públicas para a infância com
atenção e cautela, pois elas podem também ser constituídas através de retrocessos e perdas
de direitos adquiridos pelas crianças e suas famílias. A Lei nº 12.796, de 04 de abril de
2013, preconiza a entrada das crianças de quatro anos na Educação Básica, ou seja, na
pré-escola. Apesar de ser um avanço no aspecto de garantir a entrada das crianças de
quatro anos na escola, dá oportunidades às creches, que ainda atendem crianças de zero a
cinco anos de idade, atenderem somente as crianças de zero a três anos. Tal brecha
significa, para as crianças e suas famílias, perdas de direitos adquiridos anteriormente.
Em decorrência desse fato, apresenta-se como uma dificuldade também para as
escolas de Ensino Fundamental, que não estão preparadas para receber, em seus pátios e
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salas de aulas, crianças de quatro e cinco anos, como mostra Barbosa (2015). Outro
agravante sério é que essas crianças perdem automaticamente o direito à escola em
período integral, pois antes permaneciam nas creches dos municípios, em jornadas
ampliadas. Todas essas mudanças trazem consequências diretas para as crianças e suas
famílias, que precisam se organizar para buscar outros espaços em que possam deixar os
filhos enquanto trabalham.
Valdete Côco (2015) defende a necessidade de se investir no fortalecimento da
Educação Infantil, para que não sucumba à força do modelo escolar e garanta o direito
das crianças as suas especificidades. Temos percebido que, nas escolas de Ensino
Fundamental, as crianças de quatro e cinco anos não encontram mobiliários e espaço
físico adequados a sua faixa etária. Da mesma forma acontece com o atendimento de suas
necessidades de aprendizagem e desenvolvimento, pois a tendência é que, de forma
menos intensa, as atividades pedagógicas sejam adaptadas às crianças menores. Esse
também é o posicionamento de vários Fóruns de Educação Infantil do Brasil, dentre os
quais tem destaque o Fórum Goiano de Educação Infantil10 (BRASIL, GOIÁS, 2015).
É preciso, então, estarmos atentos às políticas economicistas e impregnadas da
ideologia neoliberal. Estas se adentram drasticamente nas diversas instituições
educacionais brasileiras, por meio das políticas públicas oficializadas e das legislações,
trazendo ideias e concepções de infância as quais, muitas vezes, são oriundas de
documentos produzidos por organismos internacionais.
Também é perceptível que para além dos avanços, é que os direitos adquiridos, os
quais respeitavam a criança em seu desenvolvimento e ofereciam a elas escola em tempo
integral, são retirados paulatinamente. Assusta-nos que essa questão não apareça
necessariamente como um problema a ser debatido no interior das instituições. Ademais,
nessa falta do tempo integral de acolhimento, as crianças perdem a oportunidade de contar
com ambientes específicos de aprendizagem e experiências culturais diversificadas,
incluindo o direito ao brincar.
Nessa direção, é bom que sejam contrapostas algumas metas estabelecidas em lei
ao que de fato se materializa no campo educacional da Educação Infantil. O Plano

10

O Fórum Goiano de Educação Infantil é um movimento social suprapartidário constituído por diversos
segmentos da sociedade civil organizada e política, entidades formadoras de professores, pessoas,
profissionais, estudiosos e pesquisadores da infância e da Educação Infantil. Esse movimento cumpre um
papel importante na luta em prol de uma Educação Infantil de qualidade socialmente referenciada no Estado
de Goiás, em articulação a outros movimentos sociais e ao Movimento Interfóruns de Educação Infantil do
Brasil (MIEIB).
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Nacional de Educação (PNE) estabelece metas de universalização da pré-escola para até
2016, incluindo a ampliação de vagas em creches para as crianças de zero a três anos em
50%. Todavia, o movimento ao qual temos assistido é a retirada das crianças de quatro
anos das creches para serem encaminhadas às escolas de Ensino Fundamental. De tal
maneira, as crianças correm o risco de passarem por uma alfabetização precoce e forçada
em espaços escolarizantes, privando a criança de vivenciar atividades culturais mais
amplas e diversificadas, conforme mostra Barbosa (2014).
Retirando o direito das crianças de quatro anos aos espaços das creches, esses
espaços passam a ser ocupados por crianças menores, isentando o poder público da
necessidade de construção de novas instituições. Outra manobra que se pode observar é
a abertura de creches filantrópicas em parceria com as prefeituras municipais. Essa
parceria representa economias aos cofres do município, já que a comunidade assume
grande parte dos gastos da instituição, desobrigando o Estado na manutenção de recursos
para a educação pública. Ademais, essa estratégia ou forma de arranjos alternativos
implica em aplicação de parte de recursos públicos em instituições privadas, contrariando
a premissa de manutenção dos recursos públicos na esfera pública, dificultando o controle
social dos gastos públicos.
Acreditamos que, muitas vezes, apesar da comunidade ter boas intenções, essas
não bastam para garantir às crianças o seu desenvolvimento integral. Não é raro
observarmos a equipe gestora dessas instituições ainda possuir objetivos de guarda e de
assistência. Na grande maioria dos casos, as equipes são geridas por profissionais de
outras áreas, sem a formação em Educação, impossibilitando uma compreensão acerca da
criança como um sujeito produtor de cultura e conhecimentos; e a instituição como um
espaço de produção cultural e de ciência.
Para Barbosa (2015, p. 119):
Ao ampliar o direito da criança à educação, pressupõe que os municípios
devem garantir em pouco tempo essa condição, no entanto, prevê que a
educação básica pública entenderá prioritariamente ao ensino regular, o que
coloca em risco o atendimento às creches, consideradas não obrigatórias na
Lei, denotando fragilidades nas concepções de Educação Infantil.

Nas instituições de Educação Infantil, é preciso que a criança seja atendida,
resguardando os seus direitos e necessidades, tratando-a como alguém que interage com
o mundo e com as pessoas, que tem vontades e necessidades que precisam ser respeitadas.
Entendemos que este direito e sua efetivação tem relação direta com a formação do
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educador responsável pelas crianças, por sua construção histórica de vida e de docência.
Kramer (2006, p. 12) afirma: “Neste contexto, é urgente a formação científica e cultural,
que tome a prática como ponto de partida e como ponto de chegada, e contribua para a
qualificação de professores, gestores, coordenadores, supervisores”.
Assim, partimos da seguinte premissa: o (a) professor (a) da Educação Infantil
precisa de uma formação teórica sólida a qual possibilite a apropriação de conhecimentos
e a reflexão crítica de sua prática pedagógica, entendendo-a enquanto práxis e
proporcionando condições de recriar o seu próprio trabalho a fim de construir a sua
identidade docente.
Estudiosos como Ciampa (2001) e González Rey (2003) evidenciam a construção
da identidade humana vinculada às várias experiências do ser humano ao longo da vida,
dos lugares e dos contextos sociais nos quais interage. Os autores mostram uma
identidade efetivada cotidianamente, em que o limite entre indivíduo e sociedade se
confunde, ou se funde em uma transformação que não é de ações abstratas, contudo,
acontece no movimento de ações concretas e históricas. Ou seja, o indivíduo se
transforma segundo suas condições sociais e por meio das relações humanas que
estabelece.
Para Ciampa (2001, p. 72), é a partir do contexto histórico e social no qual o ser
humano vive que decorrem suas determinações e, consequentemente, emergem as
possibilidades ou impossibilidades, os modos e as alternativas de identidade.
Dessa forma, vale ressaltar a importância da formação inicial e continuada dos
(as) professores (as) que exercem a função docente nas instituições de Educação Infantil,
compreendendo os limites dessa formação, mas sobretudo, compreendendo-a como parte
da construção da identidade dos (as) professores (as). Quando os profissionais se
relacionam com as crianças na instituição, esta relação se faz por inteiro, dentro das
condições subjetivas e objetivas que são postas. É de fundamental importância o convívio
no meio social, pois a vida social lhe dará instrumentos para sua aprendizagem e seu
desenvolvimento. Compreendemos que esta convivência societal será sempre uma
relação dialética, permeada por tensões e contradições, na qual o sujeito é constituído e
também constituinte do meio social do qual é parte.
Assim, compreendemos que o trabalho docente que o professor realiza na
Educação Infantil resulta de suas vivências e experiências pessoais e profissionais dentro
de uma totalidade. Os contextos pessoais e de formação inicial e continuada, bem como
as experiências vividas nas instituições de educação, vão, de certa forma, colaborando
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para constituir o profissional, sendo que de suas experiências e condições objetivas do
seu trabalho decorrem suas atuações docentes junto às crianças. Nesse sentido,
partilhamos da afirmação de Silva (2008, p.183): “A construção da profissionalização e
identidade profissional resulta da relação entre dimensões pessoais e profissionais, ou
seja, a cultura, os saberes, as visões do mundo profissional é que possibilitam a construção
de sua identidade”.
2.2 TRABALHO DOCENTE COM A CRIANÇA DE ZERO A TRÊS ANOS DE IDADE
Para pensar o trabalho docente na Educação Infantil dentro de uma perspectiva do
materialismo histórico dialético, é preciso compreender esse objeto dentro de seus
múltiplos aspectos – sociais, políticos, econômicos e educacionais – sempre em
movimento, em um dado momento histórico.
Compreendemos que para conhecer o objeto de estudo, tratando-se do trabalho
docente com a criança de zero a três anos de idade, faz-se necessária uma discussão
teórica sobre as categorias trabalho e docência. Entendemos que o trabalho, de modo
geral, na sociedade capitalista, sofreu um processo de desqualificação, parcelamento e
esvaziamento de sentido e que essas características também se inserem no trabalho com
a docência. A profissão de ensinar comporta em si uma especificidade, pois se dá na
interação simultânea entre sujeitos; e está baseada na formação deste profissional e nas
condições objetivas que lhe são postas na realização do seu trabalho docente.
Segundo Marx (2012, p. 211):
Antes de tudo, o trabalho é um processo de que participam o homem e a
natureza, processo em que o ser humano, com sua própria ação, impulsiona,
regula e controla seu intercâmbio material com a natureza. Defronta-se com a
natureza como uma de suas forças. Põe em movimento as forças naturais do
seu corpo – braços e pernas, cabeça e mãos, a fim de apropriar-se dos recursos
da natureza, imprimindo-lhes forma útil à vida humana. Atuando assim sobre
a natureza externa modificando-a, ao mesmo tempo modifica sua própria
natureza.

No sentido ontológico, o trabalho é a essência do ser humano, pois ele precisa dele
para a sua existência, que não é uma dádiva da natureza. O homem se faz em suas ações
sobre o mundo natural e social. As condições humanas por si mesmas não garantem a
sobrevivência humana, sendo que esta se dá por meio do trabalho. Com ele, o indivíduo
age sobre os elementos da natureza a sua disposição e os transforma em seu benefício.
Assim, de forma dialética, pelo trabalho transforma a si mesmo, porque nesse processo,

83

usa da razão para o aperfeiçoamento do que foi realizado e projeta, por meio do seu
pensamento, ações novas e superiores em um movimento real e contraditório.
A essência humana não é, então, dada ao homem; não é uma dádiva divina ou
natural; não é algo que preceda a existência do homem. Ao contrário, a
essência humana é produzida pelos próprios homens. O que o homem é, é-o
pelo trabalho. A essência do homem é um feito humano. É um trabalho que se
desenvolve, se aprofunda e se complexifica ao longo do tempo: é um processo
histórico (SAVIANI, 2007, p. 154).

Dessa forma, o homem é um ser histórico e social, sendo o trabalho uma atividade
humana planejada e consciente que opera uma transformação, objetivando um
determinado fim. Para Marx (2012), o homem se faz no seu trabalho, sendo este a essência
da vida humana, pois, atuando sobre a natureza, retira dela o que necessita para sua
sobrevivência e de forma dialética modifica a si mesmo.
Sendo um ser genérico, o homem é um indivíduo particular e, ao mesmo tempo,
a síntese de toda a humanidade, pois pode se apropriar, por meio do processo educativo,
de conhecimentos acumulados por esta sociedade, constituindo-se a partir da sua relação
com outros indivíduos, a natureza, a educação e a cultura.
O que faz do indivíduo um ser genérico, isto é, um representante do gênero
humano, é a atividade vital, a qual é definida por Marx como aquela que
assegura a vida de uma espécie. No caso dos seres humanos, sua atividade vital
que é o trabalho, distingue-se daquelas de outras espécies vivas por ser uma
atividade consciente que se objetiva em produtos que passam a ter funções
definidas pela prática social. Por meio do trabalho o ser humano incorpora, de
forma historicamente universalizadora, a natureza ao campo dos fenômenos
sociais. Nesse processo as necessidades humanas ampliam-se, ultrapassando o
nível das necessidades de sobrevivência e surgindo necessidades propriamente
sociais (SAVIANI e DUARTE, 2010, p. 426).

Demerval Saviani (2007), ao tratar dos fundamentos ontológicos e históricos entre
trabalho e educação, evidencia que o ser humano se produz homem, se forma homem por
meio do processo educativo o qual no início se identificava com o próprio trabalho. “Os
homens apropriavam-se coletivamente dos meios de produção da existência e nesse
processo educavam-se e educavam as novas gerações” (SAVIANI, 2007, p. 154). Não
existia a divisão de classes e o trabalho era feito em comum. Com o desenvolvimento da
produção, consequência da ação do próprio homem, originaram-se a divisão do trabalho
e a privatização da terra, produzindo a divisão dos homens em duas classes sociais: os
proprietários de terra e aqueles que não proprietários.
O trabalho, compreendido em sua dimensão ontológica ou ontocriativa, liberta o
homem, pois nele este se realiza e imprime em sua ação uma vontade conscientemente
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guiada para uma transformação, um objetivo, realiza uma ação objetivada. Sente-se útil,
pois sua atividade envolve criação e autoria, sendo o trabalho parte do seu processo de
humanização.
Por isso o mesmo não se reduz a atividade laborativa ou emprego, mas à
produção de todas as dimensões da vida humana. Na sua dimensão mais
crucial, o trabalho aparece como atividade que responde à produção dos
elementos necessários e imperativos à vida biológica dos seres humanos como
seres ou animais evoluídos da natureza. Concomitante, porém, responde às
necessidades de sua vida intelectual, cultural, social, estética, simbólica, lúdica
e afetiva. Trata-se de necessidades, que, por serem históricas, assumem
especificidades no tempo e no espaço (FRIGOTTO, 2008, p. 1).

Essas duas dimensões, biológicas e intelectuais, circunscrevem o trabalho humano
no reino da necessidade e da liberdade que não se separam, pois o ser humano responde
a ambas na realização do seu trabalho. O reino da necessidade se expressa na objetivação
do produto ou objeto de trabalho voltado para uma finalidade externa e,
concomitantemente, expressa-se o reino da liberdade, sendo este o desenvolvimento das
capacidades humanas propriamente ditas, de acordo com Frigotto (2008) e Saviani
(2007).
Quando sob o controle do capital, o homem deixa de pertencer a si mesmo e age
somente para atender suas necessidades de sobrevivência e às demandas do capital,
produzindo mercadorias apenas para garantir o seu sustento; o trabalho se torna alienado,
algo estranho ao trabalhador, mecânico, sem vida. Assim, o homem não é inteiro, pleno,
ele faz da sua essência somente um meio para a sua sobrevivência, não havendo realização
no seu trabalho.
De acordo com Marx (1844, p. 82):
O que constitui a alienação do trabalho? Primeiramente, ser o trabalho externo
ao trabalhador, não fazer parte de sua natureza, e, por conseguinte, ele não se
realizar em seu trabalho, mas negar a si mesmo, ter um sentimento de
sofrimento em vez de bem-estar, não desenvolver livremente suas energias
mentais e físicas, mas ficar fisicamente exausto e mentalmente deprimido. O
trabalhador, portanto, só se sente à vontade em seu tempo de folga, enquanto
no trabalho se sente contrafeito. Seu trabalho não é voluntário, porém imposto,
é trabalho forçado. Ele não é a satisfação de uma necessidade, mas apenas um
meio para satisfazer outras necessidades. Seu caráter alienado é claramente
atestado pelo fato, de logo que não haja compulsão física ou outra qualquer,
ser evitado como uma praga. O trabalho exteriorizado, trabalho em que o
homem se aliena a si mesmo, é um trabalho de sacrifício próprio, de
mortificação. Por fim, o caráter exteriorizado do trabalho para o trabalhador é
demonstrado por não ser o trabalho dele mesmo, mas trabalho para outrem, por
no trabalho ele não se pertencer a si mesmo, mas sim a outra pessoa.
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Para Marx, o homem consciente e livre produz universalmente, pois tanto o
produto quanto sua ação de produzir o objeto, ou seja, a atividade de produzir o trabalho
é “atividade vital livre e consciente” (MARX, 1844, p. 148). No entanto, nas relações
econômicas capitalistas o homem deixa de ser dono do seu produto e produz para o outro,
para o dono do capital, seu trabalho torna-se mercadoria. Ele troca o seu trabalho livre e
consciente por um produto que se torna externo a ele, não fazendo parte da sua vida
genérica. “Estranhado frente ao produto do seu trabalho e frente ao próprio ato da
produção da vida material, o ser social torna-se um ser estranho frente a ele mesmo: o
homem estranha-se o próprio homem” (RICARDO ANTUNES, 2008, p. 146). O autor
ainda acrescenta que:
Ao invés do trabalho como atividade vital, momento de identidade entre o
indivíduo e o ser genérico, tem-se, na sociedade regida pelo capital, uma forma
de objetivação do trabalho, onde as relações sociais estabelecidas entre os
produtores assumem, conforme disse Marx, a forma de relação entre os
produtos do trabalho. A relação social estabelecida entre os homens adquire a
forma de uma relação entre coisas (ANTUNES, 2008, p. 147).

Assim, não há humanização, autocriação, e sim um trabalho realizado de forma
mecânica e esvaziada de sentido para o trabalhador. Pensando no trabalho docente e na
sua realização como uma prática social – que se dá, sobretudo, por meio de relações
humanas sistematizadas nas escolas, em um dado momento histórico – não podemos
esquecer que estas estão também imbricadas com as dimensões econômicas e políticas de
cada período. O trabalho docente e os professores vivem os efeitos da lógica do capital
em sua ação educativa, manifestada de formas diversas, como a intensificação do trabalho
em que o professor precisa assumir outras funções na escola. Vivenciam a fragmentação
e parcelamento do trabalho na cisão concepção/execução, em que, muitas vezes, o
professor recebe de coordenadores e supervisores pedagógicos os planejamentos prontos
para serem trabalhados com os educandos.
Embora estas formas de controle existam, elas não podem se dar como nas
produções materiais, visto que: “O professor, nos limites de sua autonomia e controle que
exerce sobre o seu processo de trabalho, organiza, direciona, junto com seus alunos, a
dinâmica da sala de aula, cujos efeitos vão além dos muros da escola” (SANDRA AZZI,
2012, p. 42).
Dessa forma, percebemos que os professores se esforçam continuamente para
superar os efeitos do trabalho capitalista, na medida em que atuam no cotidiano das
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escolas, imbuídos de conhecimentos científicos e pedagógicos os quais lhes permitam
refletir sobre a realidade, pensar sobre ela e encontrar caminhos para transformá-la. Nas
palavras de Itacy Basso (1998, p.4):
No caso dos professores, o significado de seu trabalho é formado pela
finalidade da ação de ensinar, isto é, pelo seu objetivo e pelo conteúdo concreto
efetivado através das operações realizadas conscientemente pelo professor,
considerando as condições reais e objetivas na condução do processo de
apropriação do conhecimento pelo aluno.

Portanto, a docência é a efetivação de um trabalho educativo específico e
intencional, em que o professor detém um conhecimento científico e cultural mais
elaborado, por meio de mediações, e pode possibilitar a apropriação desse conhecimento
aos educandos, em uma relação interativa e dialética.
Dessa forma, o trabalho docente visa propiciar aos educandos o conhecimento de
instrumentos culturais para compreender e atuar na realidade social da qual é parte e se
desenvolver individualmente. Assim, com esse desenvolvimento é possível haver
superação da formação cotidiana que ocorre de forma espontânea, em direção a uma
formação que permita aos educandos desenvolver uma postura crítica e adquirir outros
conhecimentos, como a ciência, arte, dentre outros.
Sobre o trabalho docente, afirma Oliveira (2010, p. 1):
As análises sobre o trabalho docente buscam captar os sujeitos e suas relações
a partir da sua experiência, do seu fazer cotidiano, da intimidade do processo
de trabalho. Se considerarmos que o termo docência, originado do latim,
significa ensinar, instruir, mostrar, indicar, dar a entender, podemos afirmar
que o trabalho docente é o que se realiza com a intenção de educar.

Compreendemos, então, a realização deste trabalho específico, que se educa o
outro e a si mesmo, enquanto a práxis teoria e prática não se separa e que analisa,
questiona, cria e recria a atividade docente, buscando uma transformação.
Para Antônia Bussmann e Maria Abbud (2002, p. 138):
O componente da práxis da ação docente está no fato dessa ação ser dirigida
por objetivos que traduzem um resultado idealizado. Existe sempre uma
tendência à transformação da realidade no ato de ensinar. Como atividade
humana pressupõe uma idealização consciente por parte do sujeito que a
realiza: o caráter teórico da idealização exige prática (ação concreta) para que
a atividade do professor seja caracterizada como práxis – a que transforma uma
realidade.
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Para a autora, a docência realiza-se na ação intencional do professor de pensar e
planejar conscientemente suas atividades com os educandos, e se materializa na prática,
ação concreta que se dá nas interações em um espaço físico determinado, num dado
contexto histórico, em que esse planejamento encontra nos outros sujeitos a sua
concretização, seu objetivo final, sempre em interação.
Nesse sentido, a atividade docente, ou seja, a ação de educar, que se realiza nas
escolas, possui dimensões que se manifestam de forma articulada e complexa,
envolvendo as dimensões subjetivas dos professores e alunos em interação, bem como as
condições de trabalho docente expressas no processo laboral.
As condições pessoais, os valores, as crenças e os conhecimentos construídos na
própria experiência teórico/prática são o que o professor usa para tomar decisões e fazer
encaminhamentos. Isso, porque nas relações humanas, além do material a ser planejado
e previsto, há também o que não é possível prever no cotidiano da atividade docente, pois:
A situação de trabalho na qual o educador se insere lhe exige o conhecimento
próprio à sua formação profissional e, simultaneamente, adaptações, gesto,
memória, atenção numa complicada dinâmica na qual o aluno individual não
pode se perder no coletivo (DAISY CUNHA 2010, p. 2).

Ao discutir os elementos presentes na atividade docente, a autora destaca o caráter
de imprevisibilidade ocorrida em situações que envolvem os educadores e educandos, nas
quais as dimensões pessoais de ambas as partes não podem ser previstas ou planejadas.
Ressalta-se, dentre outros aspectos, o envolvimento psíquico dos professores nesta
atividade laboral, que não são mensuráveis.
Sobre os elementos constituintes da identidade de cada professor – identidade
construída por sua formação inicial e continuada, suas experiências profissionais e
pessoais, seus modos de pensar e agir, seus valores, crenças, no aspecto relacional –
destaca-se também o afeto enquanto componente das relações que acontecem entre seres
humanos.
O trabalho afetivo é o trabalho que produz ou manipula afetos como a sensação
de bem-estar, tranquilidade, satisfação, excitação ou paixão. A maior parte dos
serviços que envolvem trabalho relacional combina a comunicação com um
elemento afetivo. Nessa categoria, estariam os trabalhadores das áreas da
saúde, da educação, dos serviços pessoais, do entretenimento, da comunicação
etc. (HYPÓLITO e GRISHCKE, 2013, p. 513).

Além do aspecto afetivo, os autores destacam o trabalho docente como um
trabalho imaterial, em que as relações veiculadas por conhecimentos, informações e
comunicação são impossíveis de serem quantificadas.
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Ainda com relação ao aspecto afetivo, Bussmann e Abbud (2002, p.142)
acrescentam que: “Uma relação direta e imediata com o outro é também uma relação
necessariamente marcada pelo afeto, que é um componente tácito do trabalho docente.”
Essas características que envolvem uma relação social e afetiva, direta e simultânea, entre
educadores e educando, colocam o trabalho docente como eixo central, em que sujeitos
se articulam em torno do ensinar e aprender. Para as autoras, na realização do trabalho
docente, o professor tem os conhecimentos e o saber fazer como condição necessária na
realização do seu trabalho. O professor planeja, executa, decide o ritmo das atividades,
ainda que intercorrências externas possam existir, pois: “Para o educador, o produto é
outro, os meios de trabalho são ele mesmo, o processo de trabalho se inicia e se completa
em uma relação permeada de história” (BUSSMANN e ABBUD, 2002, p. 141).
Segundo Maria Roldão (2007, p.95), a ação de ensinar caracteriza a função do
professor assumindo características geradoras dessa especificidade.
A função de ensinar, nas sociedades atuais, e retomando uma outra linha de
interpretação do conceito, é antes caracterizada, na nossa perspectiva, pela
figura da dupla transitividade e pelo lugar de mediação. Ensinar configura-se
assim, nesta leitura, essencialmente como a especialidade de fazer aprender
alguma coisa (a que chamamos currículo, seja de que natureza for aquilo que
se quer ver aprendido) a alguém (o ato de ensinar só se atualiza nesta segunda
transitividade corporizada no destinatário da ação, sob pena de ser inexistente
ou gratuita a alegada ação de ensinar).

Para a autora o trabalho docente se realiza mediante características específicas em
que se integram conhecimentos teóricos, didáticos pedagógicos e experienciais
transformados nas diversas situações vivenciadas pelos professores.
A realização da atividade docente acontece também sob determinadas condições
de trabalho do professor, posto que estas têm sido alvo de políticas de descentralização e
privatização dos serviços educacionais, trazendo prejuízos ao professor, como novas
formas de contratação, empregos temporários, meritocracia, enfim a precarização do
trabalho docente. Além disso, de acordo com Adriana Migliavacca (2010), as políticas de
ajuste fiscal e processos inflacionários provocam a deterioração dos salários, a
intensificação do trabalho a que o professor é submetido e a introdução de lógicas
tecnocratas em sua realização.
Na atividade docente o professor pode inferir modificações junto aos educandos,
revendo objetivos, ampliando compreensões e propondo outros caminhos a partir de uma
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situação real. Nesse sentido, compreendemos que o professor possui uma margem de
autonomia e de tomada de decisões em sua atuação. Muito embora o controle docente
possa acontecer também nas formações aligeiradas e tecnicistas, as quais não permitem o
professor atuar de forma crítica e intencional para a realização de uma transformação
social. O pensamento crítico advém de momentos de estudo sério e mediações que
possibilitam uma reflexão teórica consistente sobre o que se vive na docência, no sentido
de buscar caminhos possíveis para superar as situações adversas as quais espreitam o
ensino em todos os níveis, pois não existe autonomia sem conhecimento. As formações
aligeiradas são formas de fragilizar a docência e controlar as ações dos profissionais da
educação.
O trabalho docente concebido como uma unidade é considerado em sua
totalidade que não se reduz à soma das partes, mas sim em suas relações
essenciais, em seus elementos articulados, responsáveis pela sua natureza, sua
produção e seu desenvolvimento (BASSO 1998, p. 2).

Segundo Basso, o trabalho docente é concebido como uma unidade, em que as
condições subjetivas do professor se relacionam dialeticamente com as condições
materiais postas em sua realização, formando uma totalidade. Dessa forma, o trabalho
docente que se realiza tem um significado para o professor, uma intencionalidade, visando
a um objetivo determinado.
Conforme Duarte (1998, p. 2):
O trabalho educativo é, portanto, uma atividade intencionalmente dirigida por
fins. Daí o trabalho educativo diferenciar-se de formas espontâneas de
educação, ocorridas em outras atividades, também dirigidas por fins, mas que
não são os de produzir a humanidade no indivíduo. Quando isso ocorre, nessas
atividades, trata-se de um resultado indireto e inintencional. Portanto, a
produção no ato educativo é direta em dois sentidos. O primeiro e mais óbvio
é o de que se trata de uma relação direta entre educador e educando. O segundo,
não tão óbvio, mas também presente, é o de que a educação, a humanização do
indivíduo é o resultado mais direto do trabalho educativo.

Assim, para que o trabalho docente se realize com vistas à humanização do
indivíduo, na apropriação do conhecimento construído historicamente pela humanidade,
o professor precisa ver sentido no que faz. Ou seja, na práxis educativa que realiza na
escola. Quando as condições subjetivas e objetivas dos professores, pensando em uma
unidade dialética são adversas, o trabalho deixa de ser intencional e planejado, podendo
se tornar um trabalho alienado. Quando isso ocorre, o professor o realiza somente para

90

fins de sua sobrevivência, o que não lhe traz alegria, realização e prazer, mas sim um
esvaziamento de intencionalidade e de sentido.
O trabalho do professor, por estar sob a lógica do capital, apesar de sua
especificidade e por constituir-se em uma prática social, não foge às regras que
comandam o mercado. O trabalhador docente é empregado do Estado, Município ou de
instituições privadas que pagam por seu trabalho e exigem, em contrapartida, resultados,
que se referem às aprendizagens dos alunos. Para Limonta e Curado (2013, p. 176), “O
trabalho docente, por sua condição histórica, está inserido numa lógica de produção (tanto
na formação quanto no exercício do trabalho) que o subordina aos critérios do mercado
capitalista”.
Nas condições atuais, os professores passam por um momento de desvalorização
do seu trabalho, em condições adversas, cobranças, carga horária excessiva, pressão dos
pais, que sem compreender os processos de apropriação dos conhecimentos, muitas vezes
culpam o professor. Aliado a esses apontamentos, temos as avaliações externas, que têm
provocado mudanças significativas na forma de ensinar, no sentido da ação docente, pois
os professores sentem-se pressionados por estes instrumentos. Nas pesquisas coordenadas
por Oliveira e André (2010), os professores relatam que têm modificado suas formas de
ensinar em virtude da realização desses testes padronizados.
Sobre este aspecto, é possível destacar:
Há nessas proposições, de um lado, um discurso de autonomia da escola, o que
em princípio poderia significar um fortalecimento do trabalho docente, e, de
outro lado, um rígido controle pedagógico, bastante controlado (como, por
exemplo, o modelo baseado em provas para avaliação do sistema em larga
escala e a proposta de um currículo padronizado), que é a própria negação da
autonomia docente (HYPOLITO, VIEIRA, PIZZI, 2009, p. 104).

Os estudos de Jane Almeida (1998), Apple (1988), Enguita (1991) e Hypolito
(1991) discutem a posição de classe social a qual os professores pertenciam, sendo
regulamentados e empregados pelo Estado. O estudo mostra que existiram divergências
quando se discutiu a classe social a qual os professores pertenciam.
Existem outros estudos que consideram os professores primários que se dedicam
ao trabalho público como pertencentes à classe média, enquanto autores, como Arroyo
(1980), consideram os professores como pertencentes às classes operárias, dadas as
condições de assalariamento, parcelamento do próprio trabalho, uso de tecnologias
aplicadas ao ensino, bem como a falta de controle do seu processo de trabalho. Apple
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(1987), Enguita (1991) e Hypolito (1991) mostraram que os professores vivenciaram uma
relação contraditória, pertencendo a duas classes sociais: a classe média e o operariado.
Enguita (1991) aborda a profissão dos professores como uma semiprofissão, pois,
embora assalariado, o seu trabalho não pode ser controlado inteiramente por outro, sendo
que o ensino pressupõe ações simultâneas, entre o que ensina (o professor) e o que
aprende, ou seja, aquele que recebe o produto do trabalho do professor (o aluno). Assim,
o autor argumenta que, apesar de ser assalariado, o professor ainda controla o processo
do seu trabalho, diferentemente do operário da fábrica, que produz mais valia diretamente
para o capital.
Segundo Oliveira (2010), com a ampliação da educação surge uma necessidade
de maior controle do seu trabalho pelo órgão empregador. O trabalho docente, até então
realizado pelo gênero masculino, que podia realizar outras atividades paralelas além da
docência, torna-se um trabalho mais intenso e menos remunerado ainda. Isso devido às
regulamentações e ao controle do Estado.
Quando o magistério era uma ocupação ocasional que tomava menos tempo,
podendo ser exercido conjuntamente com outras profissões, como médicos,
advogados, engenheiros, jornalistas, clérigos, e outras, representava um meio
a mais para quem queria obter notoriedade e ampliar os ganhos, sem deixar de
exercer sua ocupação principal. A profissão de professor propiciava uma certa
visibilidade política e social que parecia ser cara aos homens e, com ela,
poderiam exercer poder e influir nas esferas políticas (ALMEIDA, 1998, p.
67).

A autora mostra em sua análise que os homens não saíram do magistério porque
quiseram, mas sim, devido à ampliação da educação e à intensificação do trabalho
docente, realizados por eles como uma ocupação a mais, uma renda extra, ao passo que
esta atividade lhes permitia também uma maior inserção social. Com as modificações
urbanas e industriais, surgiram outras atividades mais valorizadas e disponibilizadas
somente ao gênero masculino, o que também provocou a saída masculina do trabalho
docente. Com a saída masculina, aliada às mudanças sociais e econômicas, abriu-se um
espaço para a entrada da mulher no magistério. Nesse movimento, as mulheres
encontraram uma oportunidade de se libertar da opressão masculina em uma sociedade
dominada pelos homens e obtiveram a possibilidade um trabalho remunerado.
A inserção profissional das mulheres no magistério não foi aceita
tranquilamente pelos homens que exerciam a profissão, porque isso significava
a perda de um espaço profissional. Pensar que o processo de feminização do
magistério foi resolvido pacificamente e instalou-se como uma concessão feita
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às mulheres revelasse um equívoco por adotar uma visão que considera um
aspecto apenas parcial do fenômeno (ALMEIDA, 1998, p. 165).

Para Apple (1988), a entrada da mulher no magistério tem como um dos fatores a
saída dos homens. Sobre esse aspecto, tem-se a ênfase nas características domésticas das
mulheres ligadas aos cuidados com os filhos, a casa e, ainda, os atributos, como a
paciência, a docilidade, dentre outros, o que representava os anseios da sociedade no fim
do século XIX e início do século XX. Os cuidados e a educação das crianças se tornou
um trabalho que pudesse guiar a infância, moralizando os seus costumes. Esse foi um
fenômeno complexo e ambíguo, pois, ao mesmo tempo em que deu apoio à condição
feminina ligada à domesticidade e à maternagem, esses atributos foram utilizados pelas
próprias mulheres como um elemento de resistência para se consolidarem na profissão. E
assim, por meio dela, o movimento das mulheres realizou mudanças políticas e sociais na
busca da igualdade social e sexual.
Assim, a docência para o gênero feminino representou uma conquista e sua
inserção no mundo público, sem abandonar a dimensão privada, pois, continuou cuidado
do lar e da sua família.
Milena Aragão e Lúcio Kreutz (2015, p. 9) apregoam que:
Assim, a escolha pela docência significou a escolha por uma profissão que não
desvirtuaria sua condição “natural”, que não usurparia da sociedade a mãe de
família, aquela responsável pela educação das futuras gerações, mas apenas a
deslocaria para outro espaço, tão importante quanto, como numa extensão do
próprio lar. Ora mãe, ora agricultora, ora missionária, são representações que
apontam para uma função que tem como ideia central o ensino de bons modos,
de comportamento adequado.

Conforme elucida Almeida (1998), o magistério foi a porta de entrada a outras
inserções femininas na luta por melhores condições, pois, a ideologia pautada na
maternagem e domesticidade era um caminho seguro para alcançar outros objetivos que
trariam conquistas maiores, como a instrução na garantia da coeducação.
Os estudos mostraram que as oportunidades de trabalho para o gênero feminino
eram escassas, já que as mulheres viviam em uma sociedade dominada pelo gênero
masculino. Para Aragão e Kreutz (2015), o trabalho na docência oportunizou a saída da
mulher de casa, e significou o caminho para conquistas e a modificação da ideologia
ligada à maternagem e à domesticidade.
Sobre esse tema Apple (1988, p. 3) diz:
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Como o mercado de trabalho vai mudando no tempo, o declínio de empregos
com autonomia está intimamente associado a mudanças na divisão sexual do
trabalho. As mulheres tendem a ocupar aqueles postos. Igualmente importante
é o fato de que à medida que empregos autônomos ou não são preenchidos por
mulheres, há mais tentativas de controlar externamente tanto o conteúdo como
os processos desses empregos.

Como a conjuntura econômica e social determina o mercado de trabalho, para as
mulheres, o magistério era uma oportunidade de trabalho remunerado, fora do lar, sendo
uma opção melhor do que o trabalho nas fábricas.
Segundo Apple (1988), não é possível pensar na constituição do magistério
desgarrada das categorias de classe social e gênero. As mulheres que se dedicavam ao
magistério no início do século XIX eram provenientes de famílias da classe trabalhadora,
que se dedicavam a ensinar em escolas públicas, para um grande número de crianças nas
turmas, e em classes heterogêneas, “[...] entraram no magistério não porque gostavam de
crianças ou com planos materiais em mente, mas sim porque precisavam trabalhar”
(APPLE, 1988, p. 9). Eram vistas com certo preconceito pelas mulheres das classes mais
abastadas, pois o ideal burguês de mulher estava associado à domesticidade, aos cuidados
de casa, dos filhos e do marido. As mulheres da classe média entraram mais tarde no
magistério, trabalhando em escolas particulares, atendendo somente meninas.
Os objetivos dos cursos de formação docente também obedeceram ao público que
deveriam formar, ou seja, a classe média ou a classe trabalhadora. Apple (1988) aponta
que, para as professoras da classe trabalhadora, foram designados conteúdos que
primassem pela utilidade, eficiência e economia, como, por exemplo, aulas de costura
que lhes permitissem confeccionar roupas úteis, ao passo que, para as professoras da
classe média ensinava-se a costura ornamental, cuja finalidade era outra.
Para o trabalho, as mulheres solteiras tinham certa predileção, de boa moral e que
fossem submissas aos objetivos do Estado. Lutas por melhores condições de trabalho nas
escolas, número mais reduzidos de alunos por turmas, melhorias nos salários, maior
controle sobre o seu processo de trabalho foram reivindicações que ocorreram de forma
organizada em sindicatos, ou de formas silenciosas dentro do seu espaço de trabalho
(APPLE, 1988).
Para Apple (1988, p. 67)
A suposta imobilidade da instituição, sua incapacidade de mudança
significativa frente ao assalto inicial de tais materiais estão, ao menos
parcialmente, ligadas as resistências de uma forma feminina de trabalho contra
incursões externas nas práticas que elas desenvolveram ao longo de anos de
trabalho.
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Percebe-se que a construção da profissão docente deu-se na busca de sua
profissionalização, que pode ser entendida como um corpo de conhecimentos específicos
para se executar determinado trabalho, a luta por melhores condições de trabalho,
remuneração, carreira e valorização. A participação da mulher aconteceu por meio de luta
na busca da consolidação de um espaço profissional e de sua condição humana em
igualdade com os homens. Nada foi dado ou concedido à classe feminina.
De acordo com Oliveira (2010, p. 19):
Assim, a profissionalização do magistério pode ser compreendida como um
processo de construção histórica que varia com o contexto socioeconômico a
que está submetida, mas que, sobretudo, tem definido tipos de formação e
especialização, de carreira e remuneração para um determinado grupo social
que vem crescendo e consolidando-se.

A autora discute o percurso histórico da constituição do trabalho docente,
ressaltando as lutas para a construção da profissionalização, a conquista da autonomia,
plano de carreira e melhores condições de trabalho, ligados a uma questão maior, que
envolve as relações de classe e o setor produtivo.
Nesse sentido, aponta que a década de 1990 trouxe aos professores uma nova
conjuntura, em consonância com os ideários neoliberais e a estruturação produtiva.
Aponta para a necessidade de um novo profissional, com características “flexíveis”, e, ao
mesmo tempo, “plural” e “competente”. Neste contexto, os professores passaram a ser os
“principais” responsáveis pelas aprendizagens dos alunos na escola e do sistema
educacional como um todo, portanto, pelo sucesso ou fracasso dos programas adotados.
Neste cenário, uma crescente avalanche de interferências envolve a vida do professor,
ditando regras e avaliações em sua prática, por meio de mecanismos de regulação externa.
Depois de serem tomados como insumos e de terem sido ignorados pela
primeira onda de reformas que marcou os anos 1950 e 1960 na América Latina,
no seio do nacional-desenvolvimentismo, orientados pela Teoria do Capital
Humano, os professores ressurgem nas reformas iniciadas nos anos 1990 como
agentes centrais nos programas de mudança. Eles passam agora ao outro
extremo: são considerados os principais responsáveis pelo desempenho dos
alunos, da escola e do sistema, tendo sobre suas costas a responsabilidade pelo
êxito ou fracasso dos programas (OLIVEIRA 2010, p. 25).

As políticas centradas na figura dos professores e na democratização da escola
pública apresentam novos desafios, formas de gerir e pensar a educação, visto que essa
deve ser construída coletivamente pelos membros da escola, envolvendo a participação
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dos pais e da comunidade. A abertura da escola à comunidade traz aos professores um
sentimento de invasão do seu trabalho e da sua profissão, podendo gerar um sentimento
de desqualificação, ou seja, desprofissionalização e a perda da identidade. Para Oliveira
(2010, p. 26), “Muitos professores se veem ameaçados quando, nesses espaços, se busca
abrir a chamada ‘caixa-preta’ da sala de aula e, em geral, reagem duramente a essas
tentativas”.
Os professores se sentem invadidos em seu trabalho e desqualificados
profissionalmente quando, na escola, são obrigados a receber pessoas da comunidade
querendo interferir diretamente no seu trabalho. Essa intromissão acarreta um sentimento
de desprofissionalização, de perda de identidade, pois, entende-se que sua formação
inicial e continuada, sua experiência educacional - muitas vezes rica e longa - podem
sofrer intervenções de pessoas que não são habilitadas. A escola, como parte da sociedade
e inserida nas atuais leis do mercado, vem sendo obrigada a se adaptar, não sem
resistência aos novos modelos de organização com ênfase na flexibilidade e
plurifuncionalidade dos próprios docentes, assumindo variadas funções, ao mesmo tempo
em que outros sujeitos não docentes participam do processo escolar.
A luta pela constituição de uma identidade docente se revela continuamente no
cotidiano dos professores, formado por suas condições subjetivas, sua formação inicial e
continuada, unida às condições objetivas e concretas para a realização da sua prática
docente, tais como as condições materiais da escola, as formas e possibilidades de
participação em planejamentos coletivos e a preparação da sua aula.
É preciso lutar diariamente por essa atividade historicamente construída,
garantindo ao trabalho docente o seu lugar de excelência na construção de uma sociedade
crítica e livre. Lutar diariamente para que direitos, como a formação inicial e continuada,
plano de carreira, remuneração digna e condições objetivas nos espaços escolares,
oportunizem aos professores realizarem o seu trabalho docente com vistas à sua
emancipação e criação, ao mesmo tempo em que propicia a autonomia dos educandos.
Para Azzi (2012), o trabalho docente é complexo, constituindo-se dos saberes
pedagógicos, construído pelo professor no cotidiano da sua ação docente, e do
conhecimento pedagógico, sendo esse elaborado por pesquisadores e teóricos da
educação, que o professor toma contato e se apropria no curso de sua profissionalização.
Este trabalho reflete uma totalidade em que:
O saber pedagógico – elaborado a partir do conhecimento e/ ou saber que o
professor possui e na relação estabelecida entre esses e sua vivência –
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identifica-se com a relação teoria-prática da ação docente; identifica-se com
sua práxis. É práxis, porque a intervenção do professor é feita tendo em vista
objetivos que traduzem um resultado ideal (AZZI, 2012, p. 52).

Essa ação de idealizar, de pensar teoricamente, planejando e levando a prática ao
contexto educativo, ou seja, transformando em ações concretas, na prática, faz com que
o trabalho docente seja compreendido enquanto práxis, “ação material, objetiva,
transformadora [...] criação e desenvolvimento incessantes da realidade humana”
(VÁZQUES, 1977, p. 213). Dessa forma, o trabalho docente no cotidiano da ação
educativa supera e transforma esse cotidiano, aproximando-se de realizações
humanizadoras e promotoras do conhecimento científico.
Para pensarmos o trabalho docente na instituição de Educação Infantil em período
integral, faz-se necessário refletir conjuntamente sobre as condições dessas instituições e
nos vários elementos que a compõem: infraestrutura, recursos materiais, recursos
humanos, recursos pedagógicos, alimentação, dentre outros. O trabalho na educação
infantil é delicado e muitos são os elementos necessários para que ele aconteça de forma
a garantir a qualidade no atendimento das crianças.
Diferentes de outras etapas da educação, a Educação Infantil nasce feminina como
uma profissão feminizada, como se este trabalho decorresse da vocação natural, ligados
a domesticidade, ao mito da mulher-mãe-educadora-nata em que seu trabalho torna-se
uma extensão do trabalho do lar. Esta ideologia veiculada desde o nascimento dessas
instituições com o viés assistencialista, coloca a Pedagogia como uma profissão
socioeconomicamente de menor valor Arce (2001), Alves (2002), Cerizara (2002).
Temos no Brasil uma divisão sexual do trabalho, que se revela também na
realização do trabalho docente, pois a Educação Infantil e séries iniciais do Ensino
Fundamental estão majoritariamente as mulheres, sendo que as raízes dessa divisão
encontram-se na divisão sexual do trabalho.
Segundo Claudia Nogueira (2010, p. 1),
A divisão sexual do trabalho é, portanto, um fenômeno histórico, pois se
metamorfoseia de acordo com a sociedade da qual faz parte. Mas, na sociedade
capitalista, ainda nos dias de hoje, o trabalho doméstico permanece
predominantemente sob a responsabilidade das mulheres, estejam elas
inseridas no espaço produtivo ou não.

Assim, como a ideia da maternagem e da domesticidade estiveram presentes no
nascimento das instituições, essas ainda guardam resquícios de um trabalho pouco
valorizado e reconhecido socialmente, ainda que se afirme hoje, na legislação a
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necessidade de formação para o exercício da função, no ideário social parece ainda estar
longe essas mudanças.
Barbosa (2015) destaca que, para atender às especificidades das crianças, é preciso
que as professoras conheçam o desenvolvimento infantil, assim como os mecanismos que
envolvem o ensino e a aprendizagem das crianças na Educação Infantil. Nessa direção,
compreende-se

que

ambientes

diversificados, brinquedos

diversos

escolhidos

previamente pela professora, a organização dos espaços dentro das salas em que as
crianças ficam, são elementos essenciais para que o trabalho docente se realize
adequadamente. Para Barbosa, Alves e Martins (2011, p. 13), “[...] o professor ocupa
posição diferenciada diante da criança no processo de aprendizagem, como mediador
privilegiado da cultura, do conhecimento sistemático em níveis científico e cotidiano
[...]”. Assim, para que o trabalho docente aconteça de forma a promover as aprendizagens
e o desenvolvimento das crianças, o adulto responsável mobiliza seus conhecimentos e
experiências acumulados em todo o seu processo de profissionalização, um processo
histórico e dialético.
Segundo Alves (2007, p. 4):
Entende-se daí, que o trabalho docente que se apresenta aparentemente como
um ato individual, é histórico, passa por transformações tanto do ponto de vista
político quanto social. O professor, quando exerce essa função social, traz
consigo a história da constituição da identidade social e profissional, sendo
esta compreendida não apenas como marca pessoal, mas como a expressão do
coletivo e do histórico no sujeito.

Os estudos de Alves (2002, 2007) e Silveira (2015) explicitam aspectos que nos
interessa para melhor compreender o trabalho docente na creche. Esse trabalho é intenso
e, não raras vezes, a rotina, cristalizada em acontecimentos repetitivos, dá a tônica do que
se considera trabalho docente. Como são muitas crianças para serem atendidas, as ações
podem ser naturalizadas e não intencionalmente planejadas para propiciar a aprendizagem
das crianças.
O número de crianças nos berçários em algumas instituições goianas, por
exemplo, chega a 18 bebês para serem atendidos por uma professora e duas agentes
educativas, conforme Resolução CME no 034/2006. Como são muitos os educandos e as
necessidades são diferentes, as educadoras passam a maior parte do tempo em ações de
cuidados, higiene e alimentação, por vezes, sem perceber o valor de cada atividade na
totalidade do processo e o quanto as crianças estão envolvidas ativamente naqueles
momentos, que podem ser ricos em interações e aprendizagens.
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No cotidiano do trabalho desenvolvido nas instituições de educação de crianças
de 0 a 3 anos, por vezes, observamos que os dias “passam” e rotinas são cumpridas de
modo intenso e sistematicamente; as crianças permanecem envolvidas em atividades
livres, em que, por exemplo, brinquedos são colocados ao chão para que os pequenos se
interessem e brinquem, enquanto a professora cuida ou estimula individualmente outras
crianças. Em alguns casos, pode-se ter um bebê de 5 meses e outro de 11 meses no mesmo
agrupamento. Nessas idades, as necessidades de estímulos e atendimento são bastante
diferentes, trazendo a necessidade de planejamento sério e comprometido das professoras,
para que sejam atendidas as diferenças em meio a um cotidiano desafiador no qual a
realidade é posta de maneira contraditória e multifacetada.
Para Alves (2002, p. 172):
Às vezes, as educadoras não compreendem a importância do planejamento
para a constituição de uma prática intencional, dialética, que se faz e refaz
sistematicamente fundada em um projeto mais amplo de educação, tendo em
vista não somente os objetivos imediatos de cada atividade, mas,
principalmente atenta aos fins maiores da educação infantil.

Nessa perspectiva, o professor assume um papel importante na aprendizagem e
desenvolvimento das crianças, interagindo com todas de forma intencional e criando
condições para que, no espaço coletivo, existam momentos de atendimentos e atenções
individuais, na realização do seu trabalho docente.
Para Barbosa, Alves e Martins (2011, p. 135):
Tomamos como referência a perspectiva sócio-histórico-dialética,
reconhecendo que a Educação Infantil é contexto de aprendizagem e
desenvolvimento e que o professor ocupa posição diferenciada diante da
criança no processo de aprendizagem, como mediador privilegiado da cultura,
do conhecimento sistemático em níveis científico e cotidiano, de princípios e
hábitos para com o sujeito.

Na Educação Infantil, principalmente nas creches, as professoras trabalham 8
horas diárias, divididas em dois turnos: matutino e vespertino. Nessas condições, o tempo
para estudo, para pensar e analisar as próprias práticas e para a realização do planejamento
de atividades pode ficar comprometido, uma vez que, na instituição, a prioridade é atender
às especificidades do campo de trabalho e das crianças. Sabemos também que esses
professores11, maioria mulheres, mães e chefes de família, ao chegarem em casa têm
outras demandas a sua espera. Assim, estabelecendo uma rotina diária fixa, com materiais
11

Na rede Municipal de Educação de Jataí, na Educação Infantil, 100% são mulheres.
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diversificados, as professoras buscam criar condições para atender a todos em suas
necessidades básicas, manifestadas no decorrer da relação que estabelece com cada
criança em particular e com todas, em geral.
Barbosa, Alves e Martins (2011, p.8) assinalam sobre a rotina:
Percebemos a repetição e uniformidade de rotinas de trabalho amplamente
generalizadas nos CMEIs, as quais são vistas pelas pedagogas como rotas
orientadoras, uma forma de organização do seu trabalho que propicia
segurança frente a um trabalho relativamente desconhecido.

Conforme uma perspectiva sócio-histórico-dialética, na realização do trabalho
docente, a professora é responsável pela mediação de conhecimentos historicamente
construídos, a serem socializados e intercambiados diretamente com as crianças. Isso não
significa, entretanto, que a docência seja um processo diretivo, mas de compartilhamento
e que aquele dispõe de elementos a serem apropriados pelas crianças (BARBOSA, 1997).
Ana Cerisara (1999) chama a atenção para a distinção da Educação Infantil em relação às
demais etapas da Educação Básica, em que estão presentes os aspectos indissociáveis de
cuidados e educação de forma ampla.
Segundo Barbosa, Alves e Martins (2011, p. 136):
Deste modo, busca assegurar a indissociabilidade entre cuidado e educação,
expressando esta articulação orgânica nos vários momentos interativos, cujo
planejamento constante e flexível pode assegurar aos diferentes atos de
formação e cuidados físico, afetivo e psíquico um sentido pedagógico, isto é
um ato intencional de mediação sociocultural por parte do professor. É
fundamental que o professor considere, em sua atuação e mediação, as
capacidades da turma, como um todo, e as de cada criança, em seus processos
de aprendizagem e desenvolvimento.

Para que o trabalho docente na instituição de Educação Infantil seja coerente com
as necessidades de crescimento e desenvolvimento das crianças, é imprescindível a
formação inicial e continuada dos professores e a redefinição de elementos, tais como:
remuneração digna, jornada de trabalho mais reduzida e condições materiais adequadas.
Para perceber as crianças e suas necessidades individuais, faz-se necessário que a
professora tenha uma formação sólida e possua conhecimentos os quais lhe permitam
compreender os processos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, permitindo
uma atuação intencional, realizadas as atividades de maneira consciente.
A criança precisa do adulto para sobreviver, para se alimentar, para que sua
higiene seja realizada, para se locomover, para aprender a se relacionar com o outro. Essas
ações, de modo algum, podem ser consideradas ações menores ou sem valor. Trata-se da
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sobrevivência das crianças, bem como do atendimento de suas especificidades, sem as
quais seu desenvolvimento fica seriamente comprometido.
De acordo com Campos (1994, p. 32):
A perspectiva é coerente com a moderna noção de “cuidado” que tem sido
usada para incluir todas as atividades ligadas à proteção e apoio necessárias ao
cotidiano de qualquer criança: alimentar, lavar, trocar, curar, proteger,
consolar, enfim, “cuidar”, todas fazendo parte integrante do que chamamos d
“educar”.

Concordamos com a citada autora sobre a importância de tratar os cuidados e
educação de forma integrada, pois fazem parte do desenvolvimento e das aprendizagens
infantis. As pesquisas de Alves (2002, 2007), Barbosa (2011) e Silveira (2015)
evidenciam a necessidade de base teórica séria e consistente para a formação dos
professores da Educação Infantil. Observamos que, sem essa formação, as práticas não
podem ser repensadas e modificadas com vistas a um planejamento o qual possibilite às
crianças se apropriarem dos conhecimentos historicamente produzidos por diferentes
grupos humanos.
As professoras, por meio da formação e de sua profissionalização12, podem se
compreender como trabalhadoras docentes, que, sistematicamente, realizam o seu
trabalho com vistas à emancipação humana. Pensando na Educação Infantil, é preciso
fazer desse espaço um lugar de reivindicações dos direitos das crianças, de suas famílias
e das professoras. Nessa perspectiva, Barbosa (2010, p.2) mostra que:
Reconhece-se a criança como sujeito de direitos e ativa na construção de
conhecimentos. Essa concepção requer que no planejamento se organize
dinamicamente os processos de cuidado e educação, expressos em temáticas e
atividades, de tal forma que elas abranjam movimentos, tempos e espaços
adequados e compartilhados, podendo-se constituir possibilidades de
aprendizagem significativas e novos níveis de domínio dos processos físicos,
afetivos e psíquicos pela criança, preparando-a para assumir uma postura
autoconfiante, autônoma, ética e crítica.

Para Vygotsky (1991), a aprendizagem não é o desenvolvimento, mas conduz ao
desenvolvimento mental, ativando processos humanos que não poderiam se desenvolver
por si mesmos. Acrescenta ainda que “[...] o processo de desenvolvimento não coincide
12

Assim, a profissionalização do magistério pode ser compreendida como um processo de construção
histórica, que varia segundo o contexto sócio-econômico a que está submetido, mas que, sobretudo, tem
definido tipos de formação e especialização, de carreira e remuneração para um determinado grupo social
que vem crescendo e se consolidando (OLIVEIRA 2008, p. 30).

101

com o da aprendizagem, o processo de desenvolvimento segue o da aprendizagem, que
cria a área de desenvolvimento potencial” (VYGOTSKY, 1991, p.12).
O autor evidencia ainda a interdependência entre o desenvolvimento, a
aprendizagem, o papel da instituição educativa, dos conhecimentos e experiências que
esta proporciona para as crianças, podendo ou não favorecer a aquisição dos novos
conhecimentos. Existem vários tipos de conhecimentos a serem apreendidos pela criança,
e em cada tipo de conhecimento é estabelecida uma relação entre os processos
psicointelectuais, possibilitando ou não construções intrapsíquicas novas.
Dessa forma, a criança é vista como um ser que se transforma e é transformada
nas relações sociais que vivencia em uma determinada cultura e em um dado momento
histórico. Assim, nas instituições educativas, é preciso que existam ações que favoreçam
as relações e o conhecimento de conceitos e de mundo pela criança, entendendo este como
um espaço de conflitos interpessoais, de disputas, de contradições e movimento. No
método dialético, a criança é influenciada e também influencia diretamente o ambiente
em que vive. Na instituição educativa, ela elabora internamente os conhecimentos que
vivencia, organizando-os de maneira própria. Evidencia-se, assim, que o processo de
aprendizagem e desenvolvimento não é linear e uniforme, e sim uma categoria de
construções e retrocessos, como algo dinâmico e multifacetado. Nesta perspectiva, faz-se
necessária outra pedagogia, outro ensino.
Para Barbosa (2007, p.10):
Uma pedagogia assim fundamentada envolve a compreensão do ato
pedagógico-educativo como processo dinâmico, em que os saberes aprendidos,
assim como o próprio, de apropriação, influenciam direta e indiretamente o
desenvolvimento dos processos psicológicos e no ato criativo dos indivíduos,
sendo igualmente, influenciados por eles.

Segundo a autora, Vygotsky e os seus colaboradores evidenciaram o processo de
ensino, aprendizagem e desenvolvimento, mostrando a relação dialética entre eles,
evidenciando a aprendizagem como um aspecto necessário e determinante do
desenvolvimento. É preciso salientar aqui que as relações de aprendizagem e
desenvolvimento dentro e fora da instituição educativa não estão desgarradas das
condições materiais e sociais concretas nas quais vivem crianças e seus (suas) professores
(as). Sabemos que as condições materiais, as classes sociais e as relações estabelecidas
são historicamente construídas e constituem o ser humano em sua totalidade. Daí a
importância das relações nas instituições educativas e na mediação do (a) professor (a)
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para permitir que sua ação pedagógica seja, de fato, efetiva e transformadora da realidade
própria e das crianças.
Evidencia-se que, é por meio de relações interpsíquicas, ocorridas nas interações
com quais as crianças estabelecem com os vários meios e situações vivenciadas, que ela
se torna capaz de elaborar e criar conhecimentos próprios, intrapsíquicos. Tratando-se da
criança, o autor mostra a importância da brincadeira como elemento que cria zonas de
desenvolvimento. Desse modo, Vygotsky (2008, p. 35) assevera:
A relação entre a brincadeira e o desenvolvimento deve ser comparada com a
relação entre a instrução e o desenvolvimento. Por trás da brincadeira estão as
alterações das necessidades e as alterações de caráter mais geral da
consciência. A brincadeira é fonte do desenvolvimento e cria a zona de
desenvolvimento eminente.

Na perspectiva sócio-histórico-dialética, o conhecimento é movimento, relação,
contradição; e avanços e retrocessos acontecem e fazem parte da constituição histórica da
criança em sua totalidade. E a formação da criança não se separa das suas condições
sociais, materiais e culturais.
Cabe, conforme Barbosa (1997), às instituições educativas e aos (às) professores
(a) conhecerem essa criança em sua totalidade, dialogar com ela e com sua família,
entendê-la e respeitá-la como pessoa capaz de aprender, interferir e transformar a sua
realidade e a do outro, num processo dinâmico e inacabado sempre. Por meio das
interações com as pessoas e os objetos, a criança vai se apropriando de instrumentos
mediadores, tais como palavras, conceitos, cores, formas e símbolos, que irão dando mais
qualidade e possibilidades de relações à criança, permitindo, assim, uma inserção maior
no mundo cultural da qual é e faz parte. A instituição educativa, como lugar privilegiado
do conhecimento e das relações interpessoais, deve criar condições no sentido da criança
adquirir conhecimentos, garantindo a ação e a apropriação dos elementos da cultura para
a sua felicidade.
Na instituição educativa que atende as crianças de zero a três anos de idade, o dia
começa de forma intensa para os professores (a) e para as crianças. A especificidade do
trabalho exige conhecimento, planejamento e um olhar atento e estudioso para cada uma
delas. O objetivo primeiro da instituição e de todos os profissionais atuantes na instituição
é garantir às crianças um espaço seguro do ponto de vista físico e afetivo, para que
aprendam e se desenvolvam com tranquilidade. Para Maria C. Barbosa (2010, p. 6):
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A tarefa dessa pedagogia da pequeníssima infância é articular dois campos
teóricos: o do cuidado e o da educação, procurando que cada ato pedagógico,
cada palavra proferida tenha significado, tanto no contexto do cuidado – como
ato de atenção aquilo que temos de humano e singular – como de educação,
processo de inserção dos seres humanos, de forma crítica, no mundo já
existente.

É um trabalho que se realiza de forma intensa, em que o (a) professor (a) é
responsável pelo bem-estar da criança das 7 horas, quando recebe as crianças, às 17 horas,
quando os pais vão buscá-las. O dia começa, geralmente, com as mamadeiras, que para
muitos é o seu café da manhã. Muitas vezes, as crianças são tiradas da cama pelos pais e
não se alimentam em suas casas; por essa razão, a instituição deve cuidar da alimentação
e higiene quando chegam à instituição. É um trabalho que exige atenção, pois as crianças
se alimentam de uma variedade de produtos, como farinha láctea, leite com açúcar, leite
puro, leite em pó, leite com achocolatado, dentre outros. Essas ações de cuidado podem
parecer simples, mas não são, pois, para além do preparo das mamadeiras para algumas,
é preciso estar no colo das professoras para se alimentarem (DIÁRIO DE CAMPO,
21/08/2015).
Essa é uma especificidade do trabalho que se realiza na instituição que atende às
crianças de zero a três anos. Essas ações de cuidado, como a alimentação, o banho, as
trocas de fralda, que fazem parte da rotina das instituições, são de suma importância para
a segurança física e afetiva da criança. São momentos de interações e de construção de
vínculos entre professores (as) e crianças, que poderão ser desenvolvidas de forma
adequada ou não, dependendo da concepção de educação dos professores (a).
Entendemos que todos os atos realizados na instituição de Educação Infantil são
educativos, fazendo parte de um trabalho integral desenvolvido com as crianças de zero
a três anos de idade.
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SEÇÃO 4
EDUCAÇÃO INFANTIL EM JATAÍ E SEUS PROFISSIONAIS
Esta seção tem por objetivo apresentar a realidade das instituições de educação
Infantil no Município de Jataí/GO, discutindo sua forma de organização, bem como
conhecer as professoras que trabalham diretamente com as crianças de zero a três anos de
idade.
Pensar sobre a carga horária das professoras, o tempo de trabalho nas instituições
de Educação Infantil, sua remuneração, a proposta pedagógica na qual deve balizar o seu
trabalho, dentre outros fatores que incidem diretamente na realização do trabalho docente
nos CMEIs e CEIs. Mostrar como o município se organiza nos diversos aspectos
educativos relacionados a criança de zero a três anos de idade, revelando também as
condições evidenciadas pelas professoras.
3.1 A OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE JATAÍ
A cidade de Jataí fica localizada no Sudoeste de Goiás, a 327 km da capital
estadual, Goiânia, e a 535 km da capital federal, Brasília. Sua economia está baseada no
agronegócio, destacando-se como o maior polo produtor de grãos do Estado de Goiás.
Com o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,757 (ano-base 2010), representa
o 5o lugar no Estado de Goiás13, e sua população possui o segundo maior poder de compra
do território goiano.
Jataí agrega um turismo considerável, pois possui águas termais, parques
temáticos e um hotel fazenda que proporciona momentos de lazer para a população
jataiense e turistas.
Na educação, a cidade recebe destaque na região em relação ao Ensino Superior,
pois oferece mais de 30 cursos superiores, distribuídos em uma Universidade Federal
(UFG), uma Universidade Estadual (UEG), um Instituto Federal de Educação (IFG), além

13

Dados obtidos no Plano Municipal de Educação de Jataí PME/Jataí disponível em:
http://www.jatai.go.gov.br/secretaria-de-educacao/plano-municipal-de-educacao/.
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de duas faculdades particulares, o Centro de Ensino Superior de Jataí (CESUT) e a
Faculdade Jataiense (FAJA), além de cursos a distância, oferecidos por instituições
privadas, quais sejam: Universidade Norte do Paraná, com sede no Colégio Êxito, pelo
Instituto de Ensino Superior COC, sediado no Colégio Dinâmico e pela Universidade
Paulista, que disponibiliza seus cursos na escola Talento (REIS, 2014).
Com relação à Educação Básica municipal, no que se refere ao atendimento das
crianças de zero a três anos, em 2015, 20,3% das crianças são atendidas nos CMEIs e
CEIs instituições conveniadas que também atendem a esta faixa etária, como
apresentamos no Quadro 05. Esses dados encontram-se registrados no Plano Municipal
de Educação de Jataí, Lei no 3.708, de 26 de junho de 2015.
Quadro 05- Instituições de Educação Infantil CMEIs e CEIs de Jataí (2017).
Instituição

Crianças de zero a três
anos de idade
atendidas
277
104
137
72

Crianças de 4 a 5 anos
atendidas

Número total de
crianças

CMEI Abelhinha
CEI Bezerra de Menezes
18
CMEI Cidália Vilela
84
CMEI Criança Feliz
23
CMEI
Dalvina
de
Moraes
40
22
CMEI Eudes Assis
Vilela
84
24
CMEI Favo de Mel
118
36
CEI João XXIII
105
45
CMEI Professor José
Carlos de Souza
60
18
CMEI Recanto Feliz
67
19
CMEI Reino Encantado
159
25
CMEI Santa Rosa
171
87
CMEI Sílvia F. de
Carvalho
121
42
Total
de
crianças
atendidas nos CMEIs
1.515
443
Fonte: HTTP://www.seduc.go.gov.br/intranet/portal/sistemas/IGE/ige_qtdeAlunos_rel.asp

277
122
221
95
62
108
154
150
78
86
184
258
163
1.958

É um número ainda pequeno em relação à meta do Plano Municipal de Educação
(PME), que pretende atender 50% das crianças de zero a três anos até o final de sua
vigência. A procura de vagas para o atendimento a esta faixa etária no município de Jataí
é grande. No período de matrícula, os pais chegam às portas de algumas instituições na
madrugada, tentando conseguir uma vaga. Em 2014, foram inaugurados dois CMEIs do
programa Proinfância. Em 2015, uma escola foi reformada e nela passou a funcionar mais
um CMEI, além da ampliação de uma Instituição de Educação Infantil (CMEI) já
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existente, com mais três salas para o atendimento das crianças. Assim, em Jataí existem
hoje 13 instituições de Educação Infantil, atendendo um total de 1.515 crianças de zero a
três anos de idade na educação pública.
Verificando os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE/2010), Jataí possui 5.066 crianças de zero a três anos de idade. Em consulta ao
Plano Municipal de Educação do município de Jataí, instituído em 26 de junho de 2015,
pela Lei Municipal nº 3.708, temos o registro de 1.243 crianças de zero a três anos de
idade matriculadas nos CMEIs e CEIs do Município. É importante destacar que, após a
aprovação do mesmo, em junho de 2015, foram criadas duas novas instituições, sendo
uma Municipal, extensão de um CMEI já existente e uma instituição conveniada, CEI.
Essas duas instituições, criadas no segundo semestre de 2015, fazem parte da ampliação
prevista no PME. Percebemos que o número de crianças atendidas em 2015 era de 1.243
na época da elaboração do PME de Jataí, porém, em 2017, nos dados do SIGI fornecidos
pela Secretaria Municipal de Educação (SME/Jataí), o número atualizado de crianças de
zero a três anos atendidas nos CMEIs e CEIs passou a ser de 1.515. Em porcentagem,
temos hoje 29,9% de crianças atendidas na rede pública municipal de Jataí.
O Município atende também 80% das crianças de quatro e cinco anos, a maioria
em escolas de Ensino Fundamental, em turnos parciais. Antes da Lei nº 12.796, de 04 de
abril de 2013, as creches ainda atendiam às crianças de quatro a seis anos de idade. Com
a aprovação da referida Lei, as crianças de quatro e cinco anos foram retiradas das creches
e passaram para as escolas de Ensino Fundamental.
O PME de Jataí propõe que as crianças de zero a cinco anos sejam atendidas em
instituições de Educação Infantil, os Centro Municipais de Educação Infantil (CMEI), em
período integral, assegurando às famílias e suas crianças o direito à educação pública de
qualidade. Para tanto, torna-se imprescindível que as crianças sejam atendidas
unicamente por professores habilitados em curso de Pedagogia.
Em Jataí, 90% dos professores da Educação Infantil são formados em curso de
Pedagogia, mas é preciso ainda que todas as pessoas que trabalham diretamente com as
crianças tenham esta formação. No município, além das professoras que têm habilitação
em Pedagogia, atuam também as agentes educativas, cuja função é auxiliar as professoras
na realização do trabalho docente com as crianças de zero a três anos de idade. As agentes
educativas são, em sua maioria, formadas em magistério e/ou curso de Pedagogia, porém,
não são servidoras públicas. São contratadas anualmente para a realização deste trabalho.
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Entendemos essa forma de contrato como uma negação dos direitos do
trabalhador, ao mesmo tempo em que reforça a precarização do trabalho na Educação
Infantil, criando uma situação delicada dentro dos CMEI e CEI. As agentes educativas,
em sua maioria, trabalham período integral, totalizando 08 horas diárias.
Compreendemos que essa diferença na forma de contratação, inclusive na
remuneração, cria um sentimento de inferioridade nessas profissionais e pode gerar
grandes conflitos na realização do trabalho docente nas instituições. Defendemos que
todos os profissionais envolvidos no trabalho com as crianças de zero a três anos de idade
devem fazer parte do quadro efetivo do município. Esta medida só se torna possível por
meio da realização de concursos públicos para preenchimento de vagas que ainda estão
abertas. Os contratos de trabalho temporários são uma forma de precarização do trabalho
docente na Educação Infantil que precisa ser superada, pois carreira e remuneração digna
é uma das condições para a realização de uma educação de qualidade socialmente
referenciada.
Uma educação de qualidade socialmente referenciada só se faz possível
entendendo que ela deriva de uma concepção de homem e de sociedade a qual almejamos
formar. Qualidade é um conceito histórico que passa por alterações no tempo e no espaço,
para atender a determinadas demandas sociais. Portanto, entende-se a qualidade
socialmente referenciada como multifatorial, em que as dimensões econômicas, sociais e
políticas, em âmbito internacional, nacional, estadual, municipal e local, estão
imbricadas, interferindo diretamente nas instituições educativas, conforme escrevem Luiz
Dourado e João Oliveira (2009).
Em Jataí, a organização administrativa e pedagógica da Rede municipal é pensada
na sede da SME, que conta com uma equipe multifuncional para coordenar e gerir os
processos educativos.
A Lei nº 2.911, de 27 de fevereiro de 2009, que instituiu a nova estrutura
administrativa do Poder Executivo Municipal, em seu artigo 10º, dispõe que a Secretaria
Municipal de Educação passou a ter a seguinte estrutura:
I. Divisão Administrativa
a) Coordenadoria de Informática;
b) Coordenadoria de Patrimônio e Arquivo;
c) Coordenadoria de Compras e Serviços de Manutenção de Rede Física;
d) Coordenadoria de Recursos Humanos.
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II. Divisão de Ensino:
a) Coordenadoria de Ensino Infantil;
b) Coordenadoria de Cultura;
c) Coordenadoria de Ensino Fundamental;
d) Coordenadoria de Ensino Especial;
e) Coordenadoria de Ensino Rural;
f) Coordenadoria de Desporto Educacional;
g) Coordenadoria de Ensino Religioso.
III. Divisão de Higiene e Alimentação:
a) Coordenadoria de Suprimentos;
b) Coordenadoria Técnica e de Supervisão.
IV. Assessoria Executiva
3.2 O PERCURSO DA PESQUISA NAS CRECHES EM JATAÍ: APROXIMAÇÕES E
ENVOLVIMENTO
No segundo semestre de 2015, de posse dos documentos para realização da
pesquisa empírica (APÊNDICES A e B), procuramos a SME para explicar sobre a
metodologia de trabalho que seria utilizada e pedir a sua autorização para a realização da
mesma. Após esse primeiro contato e já de posse do ofício de autorização e do termo de
anuência, assinados pela SME, iniciamos as visitas às instituições de Educação Infantil
do município de Jataí.
A cidade de Jataí possui 11 CMEIs e 2 CEIs. Sendo assim, iniciamos as visitas
nas instituições de Educação Infantil no dia 17/08/2015. Nesse período, estavam sendo
criadas mais duas instituições de Educação Infantil, em dois bairros diferentes do
município, em atendimento à ampliação das vagas para a criança de zero a três anos de
idade prevista no PME. Essas duas instituições não fizeram parte da pesquisa, pois,
quando foram de fato iniciadas, a coleta de dados já estava na segunda fase de realização.
Sendo assim, 13 instituições fizeram parte da pesquisa empírica. Dessas treze
instituições, duas são conveniadas, como já mencionamos.
Especificamente para a realização do trabalho na Educação Infantil, a SME possui
uma coordenadora e quatro assessoras pedagógicas que realizam reuniões de estudos com
a equipe gestora das instituições, promovem encontros pedagógicos com os professores
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e são responsáveis por oferecer e organizar cursos de formação continuada para os
profissionais da Educação Infantil.
Para as visitas nas instituições de Educação Infantil, decidimos começar por
aquelas que possuíam o maior número de crianças de zero a três anos de idade. O fato de
a pesquisadora ser professora efetiva da Rede Municipal de Jataí e ter trabalhado na
Secretaria Municipal de Educação como assessora pedagógica da Educação Infantil, no
início, ocasionou preocupação, porém, ao iniciarmos as visitas, sentimos receptividade
pela equipe gestora e também pelas professoras da rede.
Em todas as instituições, a pesquisadora se dirigia à direção para a apresentação
da pesquisa, a qual seria realizada por meio de dois questionários (APÊNDICES D e E),
ambos entregues às professoras para que fossem respondidos. Após conversa com a
diretora e com o seu consentimento, a pesquisadora tinha acesso às salas das crianças de
zero a três anos onde apresentava a pesquisa às professoras, mostrando o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e perguntando se poderiam ou não colaborar
com o levantamento de dados respondendo ao primeiro instrumento, Perfil Profissional
I. Como a pesquisadora conhecia as instituições e também as profissionais, as visitas às
instituições foram realizadas com tranquilidade e houve disposição pela maioria das
professoras em participar da pesquisa.
O objetivo do instrumento Perfil Profissional I foi obter informações sobre o perfil
das profissionais que atuam diretamente com as crianças de zero a três anos de idade nas
instituições de Educação Infantil públicas do município, os CMEIs e CEIs. Este
instrumento refere-se aos dados de identificação, atuação profissional, formação e, por
fim, o termo de consentimento – com o aceite, ou não – para continuar fazendo parte da
pesquisa.
Após 10 dias da entrega do questionário, a pesquisadora voltava às instituições
para recolher o instrumento de pesquisa. Na maioria das instituições foi necessário voltar
mais de uma vez, pois, devido a imprevistos, as professoras não haviam conseguido
responder ao instrumento na data agendada para buscá-lo. O quadro 06 sintetiza essa
etapa de visitas às instituições, que se iniciou em agosto e terminou em dezembro de 2015.
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Quadro 06: Instrumentos de coleta de dados: Perfil profissional I
Creches

Perfil Profissional I
Distribuídos

Perfil I
Profissional I
Recebidos
A
11
08
B
06
06
C
03
02
D
02
02
E
03
03
F
06
06
G
04
04
H
04
04
I
07
07
J
06
05
K
03
03
L
04
04
M
04
04
Total
63 PI
56 PI
entregues
devolvidos
Fonte: Arquivo da pesquisadora/NEPIEC, 2015 – 2016.

Pelos dados do Quadro 06, observamos que, das 63 professoras que trabalhavam
nas treze creches do município de Jataí, 56 responderam ao primeiro instrumento de
pesquisa (Perfil Profissional I), ou seja, 88,8% dos questionários foram respondidos e
devolvidos à pesquisadora, número considerado por nós como muito expressivo.
Somente após receber o questionário (Perfil Profissional I) de todas as
profissionais de cada instituição e ler sua resposta em relação à continuidade ou não na
pesquisa é que entregávamos o segundo instrumento (Perfil Profissional II). Assim, 53
profissionais que trabalhavam diretamente com as crianças de zero a três anos de idade
se dispuseram a continuar sua participação na pesquisa.
O segundo instrumento, cujos resultados estão apresentados no Quadro 07, foi
pensado para que pudéssemos investigar os elementos essenciais presentes na
constituição do trabalho docente que se realiza nos CMEIs e CEIs. Foi elaborado um
questionário extenso, cujo objetivo foi investigar as vozes das professoras a respeito dos
elementos envolvidos na realização do trabalho docente com as crianças de zero a três
anos de idade em período integral. Iniciamos a entrega desse material em setembro e
terminamos de recolhê-lo em dezembro de 2015.
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Quadro 07: Perfil Profissional II.
Creches

Perfil
Perfil
Profissional II
Profissional II
Distribuídos
Recebidos
A
08
03
B
05
04
C
02
02
D
00
00
E
02
02
F
06
05
G
04
03
H
04
04
I
07
05
J
05
03
K
03
03
L
04
04
M
03
01
Total
53 PII
39 PII
Distribuídos
Recebidos
Fonte: Arquivo da pesquisadora/NEPIEC, 2015 – 2016.

Dessa forma, como apresentamos no Quadro 07, entregamos 53 questionários e
recebemos de volta 39 respondidos pelas professoras, ou seja, 73,58% dos instrumentos
(Perfil Profissional II) foram devolvidos, número muito significativo.
É importante salientar que, mesmo sendo um questionário extenso, percebíamos
o interesse das professoras em, de fato, participar da pesquisa e falar sobre o que estavam
vivenciando nas instituições de Educação Infantil do município. A participação em
pesquisas, de certa forma, são oportunidades que as professoras têm de opinar, reivindicar
e dar sugestões sobre melhorias nas condições de trabalho, bem como de denunciar suas
insatisfações. A pesquisa em sua função social revela as falas, anseios e angústias
vivenciadas.
3.3 O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO
MUNICÍPIO DE JATAÍ
O Projeto Político Pedagógico vigente, da SME de Jataí, foi aprovado pelo
Conselho Municipal de Educação (CME) em 26 de outubro de 2006. A Resolução CME
nº 034/2006 aprovou o currículo, definido como o documento de orientação e guia para
as práticas pedagógicas realizadas nas instituições de Educação Infantil.
Desse modo, o Currículo da Educação Infantil cuja finalidade é nortear a
prática pedagógica do educador que atua nesta modalidade de ensino, prioriza
o desenvolvimento integral da criança promovendo os aspectos físicos,
emocionais, afetivos, cognitivos e linguísticos integrais da criança, entendendo
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que ela é um ser total, completo e indivisível. Nesse sentido, ser, sentir, brincar,
expressar-se, responsabilizar-se são parte do todo de cada indivíduo
(RESOLUÇÃO CME nº 034, 2006, p. 9).

Esse documento foi elaborado em 2006 pela equipe técnica da SME e teve por
objetivo organizar as funções pedagógicas, administrativas e políticas da Educação
Infantil do município. A Resolução apresenta seus fundamentos legais, enfatizando os
direitos das crianças e suas famílias a uma educação pública, gratuita e de qualidade, tal
como determinado na CF de 1988, no ECA de 1990, e na LDB de 1996.
A organização dos agrupamentos possui como critério a idade das crianças,
conforme mostra o Quadro 07.
Quadro 08: Agrupamento das crianças por idade.
Agrupamento
Idade das crianças
0 a 11 meses e 29 dias
Berçário I
12 a 23 meses e 29 dias
Berçário II
24 a 35meses e 29 dias
Maternal I
36 a 47 meses e 29 dias
Maternal II
Fonte: Proposta Pedagógica do Município de Jataí (2006), arquivo da pesquisadora (2016)/ Nepiec.

O documento estabelece uma divisão etária, evidenciando as necessidades e
possibilidades de desenvolvimento e realização de atividades segundo as idades das
crianças. Preconiza uma visão de criança como ser histórico e social, fruto das relações
que estabelece com o meio social do qual é parte ativa.
Nas instituições de Educação Infantil, as crianças são agrupadas por idades e em
cada agrupamento possui uma professora responsável, com formação em Pedagogia. Nos
agrupamentos de crianças de zero a dois anos de idade, chamados de berçários I e II, além
da professora, trabalham duas agentes educativas, com formação mínima em magistério,
cuja função é auxiliar o trabalho docente e atender as crianças em suas necessidades. O
número de crianças nos berçários é de no mínimo 15 e no máximo 18 crianças. As
professoras trabalham em sua maioria em período integral, matutino e vespertino, durante
8 horas diárias, e quando saem para o horário de almoço, as crianças ficam sob a
responsabilidade das agentes educativas.
As crianças de dois e três anos fazem parte dos maternais I e II. O número máximo
de crianças permitido pela Resolução do CME/Jataí é de 20 crianças. Nos maternais,
trabalham a professora responsável, com formação em Pedagogia, e uma agente educativa
para auxiliar na realização do trabalho docente com as crianças. Nossa defesa é que todas
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as crianças tenham professoras pedagogas para a realização do trabalho docente com a
criança de zero a seis anos de idade, trabalhando em conjunto para garantir a qualidade
deste atendimento. Defendemos ainda que as docentes pensem juntas e planejem ações
alicerçadas em conhecimentos teóricos sólidos, levando em consideração as
especificidades das crianças.
Defendemos uma prática docente alicerçada na parceria entre as professoras
responsáveis pelas crianças, sendo necessários momentos de partilha em todas as ações
educativas que ocorrem no cotidiano da instituição. Assim, planejar, realizar e avaliar as
ações com as crianças deve se constituir em momentos de integração, trocas e interação
entre todos os envolvidos no processo educativo das crianças, partilhando as
responsabilidades e mantendo uma relação harmoniosa e afetuosa.
A proposta pedagógica apresenta normativas sobre o perfil do profissional que
deve realizar o trabalho pedagógico com as crianças, sendo este:
Dinâmico, polivalente, tenha formação específica e atualizada, que seja capaz
de construir uma relação que transmita segurança para a criança, autêntico,
respeite as opiniões tornando-se um parceiro da criança, e que ajude na
construção da autoestima infantil, apoiando-a sempre que for preciso
(RESOLUÇÃO CME 034, 2006, p. 24).

Junto às características do profissional, o documento expressa seu compromisso
político e enfatiza a formação pessoal e social da criança em parceria com a família e a
instituição educativa.
Reiteramos que a função do professor vai muito além da parceria com as crianças,
pois ele deve ser um mediador responsável por criar situações por meio das quais possam
promover aprendizagens para além dos conhecimentos cotidianos, aprendidos pelas
crianças com a mediação de pessoas não especializadas – e nem por isso menos
importantes. Entretanto, propiciar o acesso à cultura, ampliar o universo de
conhecimentos sociais no espaço das instituições são funções que devem ser realizadas
pelas professoras da Educação Infantil.
A proposta pedagógica estabelece ainda a necessidade de haver momentos
coletivos e individuais, como eixos norteadores do trabalho pedagógico. Isso, dentro de
uma rotina intencionalmente planejada e coerente com as necessidades de
desenvolvimento e aprendizagens das crianças, articulando: espaço, tempo, comunicação,
expressão, o meio ambiente, a cultura, as linguagens, dentre outros.
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Há no documento um destaque à atividade primordial da infância, a brincadeira.
Esta, de grande relevância para a constituição da identidade da criança e seu auto
conhecimento, bem como para o conhecimento do mundo. “Ao brincar, a criança entra
definitivamente no mundo das aprendizagens concretas” (Resolução CME no 035, 2006,
p. 21). Além da brincadeira como construtora de conhecimentos, na resolução é dado
relevo também a elaboração de projetos como meios efetivos de envolvimento das
crianças com a instituição e a comunidade, fomentando processos de investigação em que
as crianças possam se envolver de forma significativa e contextualizada.
A resolução evidencia a importância da aprendizagem coletiva e o papel da
instituição em inserir a criança em um contexto social mais amplo, em que aprenda a
convivência ética por meio do diálogo, da construção de vínculos afetivos e do respeito.
Tendo como base o RCNEI (BRASIL, 1998), estabelece como eixos do trabalho
pedagógico a ser realizado com as crianças: o movimento, a música, as artes visuais, a
linguagem oral e escrita, a natureza e sociedade, e a matemática.
Em decorrência da proposta pedagógica que deve orientar o trabalho dos
professores da Educação Infantil do Município, elaborou-se, com base nos RCNEIs, uma
matriz curricular para cada agrupamento, segundo a faixa etária das crianças, como já
mencionado anteriormente. Assim, para cada agrupamento, existe uma matriz
correspondente ao trabalho a ser realizado durante o ano.
No início de cada ano letivo, a SME, por meio da coordenação do departamento
da Educação Infantil, realiza um encontro coletivo para a entrega da matriz curricular e
também tratar de temáticas relativas às crianças de zero a três anos, suas especificidades,
necessidades, dentre outros.
Após este encontro coletivo que abre o ano letivo das instituições municipais, as
professoras, de posse da matriz curricular do seu agrupamento, junto à coordenadora
pedagógica da instituição na qual trabalha, reúnem-se para planejar os procedimentos e
formas de avaliação para cada eixo do conhecimento a ser trabalhado com as crianças.
Como exemplo, apresentamos a seguir parte da matriz relacionada ao eixo
linguagem oral e escrita para os agrupamentos Berçário I E II e Maternais I e II, nos
Quadros 09, 10 e 11.
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Quadro 09: Matriz curricular: Linguagem oral Berçário I e II.

EIXOS

EXPECTATIVAS
DE
APRENDIZAGEM

1º E 2º
BIMESTRES
Berçários I e II
LINGUAGEM
ORAL
CONTEÚDOS

PROCEDIMENTOS

FALA E ESCUTA
Ouvir com interesse.
LINGUAGEM
ORAL

Expressar desejos,
necessidades e
sentimentos, por
meio de feições e
gestos etc.
Conviver com
histórias e
brincadeiras.
Estabelecer vínculos
afetivos com o grupo.

Realização de
atividades que
estimulem o
desenvolvimento da
atenção auditiva, a
fala com a criança,
unir a fala com a
ação, vamos tomar
banho, vamos trocar a
fralda ...
Participação de
atividades com
músicas tocadas e
cantadas, interligadas
às brincadeiras e
outros recursos.

Fonte: Matriz curricular da Educação Infantil do Município de Jataí (2006).

AVALIAÇÃO
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Quadro 10: Linguagem oral e escrita Maternal I.

EIXOS

EXPECTATIVAS DE
APRENDIZAGEM

1º BIMESTRE
Maternal I
LÍNGUA ORAL E
ESCRITA
CONTEÚDOS

PROCEDIMENTOS

FALA E ESCUTA
Expressar
necessidades
sentimentos.

desejos,
e

Compreender o sentido
das mensagens que ouve.
Relatar
vividas.

experiências

Ler
imagens
contextos diversos.
LÍNGUA
ORAL E
ESCRITA

em

Manusear
diferentes
suportes textuais.

Utilização da linguagem
oral para conversar,
brincar, comunicar e
expressar
desejos,
necessidades,
sentimentos
em
situações diversas.
Realização de atividades
que
estimulem
o
desenvolvimento
da
atenção auditiva.
PRÁTICAS DE
LEITURA
Exploração de gravuras,
fotografias e outras, de
acordo com o interesse
da criança.
Participação
em
situações de escuta de
diferentes
gêneros
literários,
realizadas
pelo adulto.
PRÁTICA DE
ESCRITA
Observação e manuseio
de diferentes materiais
impressos como: livros,
revistas, histórias etc.

Valorização e cuidados
quanto aos diferentes
suportes gráficos.
Fonte: Matriz curricular da Educação Infantil do Município de Jataí (2006).

AVALIAÇÃO
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Quadro 11: Linguagem oral e escrita Maternal II

EIXOS

EXPECTATIVAS DE
APRENDIZAGEM

1º BIMESTRE
Maternal II
LÍNGUA ORAL E
ESCRITA
CONTEÚDOS

PROCEDIMENTOS

FALA E ESCUTA
Expressar desejos,
necessidades
e
sentimentos.
Relatar vivências.
Estimular e ampliar o
vocabulário
da
criança.
LINGUAGEM
ESCRITA E
ORAL

Lê imagens em
contextos diversos.
Manifestar interesse
pela leitura.
Identificar o nome
dentro
de
um
contexto.
Manusear diferentes
ferramentas
e
suportes de escrita,
produzindo rabiscos
e garatujas.

Incentivo ao relato de
fatos do cotidiano em
momentos
de
conversas informal e
brincadeiras etc.
Estimulação da fala
da criança em todas
as
atividades
possíveis.
PRÁTICAS
LEITURA

DE

Observação
e
manuseio
de
gravuras, fotografias,
placas e outras de
acordo
com
o
interesse da criança.
Participação
em
situações
de
diferentes gêneros
textuais, feito pela
professora.
Realização
de
atividades
significativas com
nomes próprios.
PRÁTICAS DE
ESCRITA
Participação
em
situações cotidianas,
nas quais se faz
necessário o uso do
manuseio de vários
materiais: lápis, giz
de cera, carvão,
alfabeto móvel.

Produção coletiva de
texto verbal (orais e
escritos)
e
não
verbais
(imagens
desenhos e gestos).
Fonte: Matriz curricular da Educação Infantil do Município de Jataí (2006).

AVALIAÇÃO
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Como podemos observar, os Quadros 09, 10 e 11, referentes à matriz curricular,
mostram como as crianças devem ser incluídas no universo da linguagem oral e escrita.
Percebe-se que para cada agrupamento há uma parcela de expectativas de aprendizagens,
que se amplia na medida em que a criança “fica mais velha”. Ou seja, compreende-se que,
para cada ano de vida, é possível intensificar os objetivos e práticas de leitura e escrita
para as crianças de zero a três anos de idade. Esse modelo seriado indica um trabalho
docente voltado para a escolarização, para o ensino de letras e números, como a lógica do
Ensino Fundamental, o que é possível observar na estrutura dos RCNEI, que propõem a
separação dos objetivos, conteúdos e formas de avaliação para as crianças de zero a três
anos e crianças de quatro a seis anos de idade.
Os RCNEI, em sua versão preliminar, foram analisados por profissionais da área
e por instituições como a ANPED, que, por meio do GT-07, enviou um parecer sobre o
instrumento, evidenciando suas problemáticas e limitações. Os pareceristas mostraram o
perfil escolarizante, voltado para o ensino e não para as aprendizagens e desenvolvimento
das crianças em sua integralidade e especificidades. O documento ressalta a
fundamentação teórica confusa, pouco aprofundada, além de abordagens teóricas
ecléticas, utilizando diferentes autores e concepções conflitantes, o que traz, como
consequência, problemas de entendimento e dificuldades na interpretação do documento
(ARCE, 2001; CERISARA, 2000; KULMANN JR., 2000).
Ademais, os autores evidenciam que o documento desconsiderou a produção
científica da área e que sua proposição como um documento orientador se contradiz na
medida em que apresenta um texto extenso que mais se parece com um “receituário”
(CERISARA, 2000).
A autora ressalta ainda que o documento ignorou os esforços de pesquisas diversas
no sentindo de discutir e trazer contribuições às especificidades da educação das crianças
da Educação Infantil: “Por isso, mesmo que o RCNEI tenha sido aperfeiçoado,
melhorado, adaptado, ele continua significando uma ruptura com o que vinha sendo
produzido e com o que vinha sendo defendido, como a especificidade da Educação
Infantil” (CERISARA, 2000, p. 44).
Arce (2001) discute e analisa os RCNEI como resultado de uma proposta
educacional que minimiza o papel dos professores enquanto sujeitos que pensam a
educação como uma prática social que amplia e transforma a vida humana. Segundo a
autora os professores devem criar e recriar, por meio de suas próprias ações intencionais,
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uma educação de qualidade, levando em conta todos os sujeitos envolvidos em um dado
contexto histórico. Fica também evidenciado pela autora o caráter simplista e reducionista
com que as teorias de Piaget, Vygotsky e Wallon são tratadas no documento.
Quando apontamos o construtivismo do RCNEI como uma medusa de mil
cabeças decrépitas, estamos procurando chamar a atenção para o reducionismo
gritante, que se faz presente, no documento das teorias de Piaget, Vygotsky e
Wallon. Vemos Vygotsky sendo utilizado como aquele que fala das interações
sociais, como práticas subjetivas entre indivíduos, Piaget como o que trata do
desenvolvimento cognitivo e Wallon como o responsável pelo lado afetivo, pelo
desenvolvimento do eu da criança (ARCE, 2001, p. 273).

A autora destacou ainda os referenciais como parte de uma proposta política
neoliberal, que prega o individualismo, as subjetividades e a ênfase nas propostas que se
pautam no aprender a aprender. Nesse sentido, Cerisara (2002) também evidencia o
atrelamento do RCNEI e sua assunção nas Secretarias Municipais de Educação como
referência do trabalho a ser realizado nas redes, como parte necessária para participação
do programa de formação Parâmetros em Ação, proposto pelo Governo Federal.
Dessa forma, a SME/Jataí assumiu o RCNEI como base de construção de sua
proposta pedagógica, o que deve ter acontecido em muitas redes municipais em todo o
território brasileiro.
Assim, na proposta pedagógica de Jataí, percebemos a presença dos RCNEI em
todo o documento, embora cada instituição tenha a liberdade de realizar as modificações
e adequações a sua realidade e necessidades.
A discussão em torno do RCNEI alertou para o risco de um documento referencial,
que não é obrigatório ou mandatório, tornar-se uma receita a ser aplicada nas instituições
de Educação Infantil. Assim, seria negando às crianças o direito de viver e aprender em
contextos e atividades mais significativas e às professoras a sua ação docente, pensada e
planejada intencionalmente para os fins que ela projetou e não como uma ação de
executora do que outros pensaram.
Nesse sentido, concordamos com Cerisara (2002, p. 337), pois:
O que reivindicamos é o espaço para a vida, para a vivência das emoções e dos
afetos - alegrias e tristezas, para as relações entre os coetâneos e os nãocoetâneos, para os conflitos, confrontos e encontros, para a ampliação do
repertório vivencial e cultural das crianças a partir de um compromisso dos
adultos que se responsabilizam por organizar o estar das crianças em
instituições educativas que lhes permitam construir sentimentos de respeito,
troca, compreensão, alegria, apoio, dignidade, amor, confiança, solidariedade
entre tantos outros. Que lhes garantam acreditar em si mesmos e no seu direito
de viver de forma digna e prazerosa.
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Contudo, é preciso pensar que, contraditoriamente, apesar de todas as dificuldades
contidas neste documento, ela pode ter representado também um norte para muitos
professores em relação à educação em período integral, principalmente das crianças de
zero a três anos. Temos as pesquisas mostrando ainda hoje as dificuldades enfrentadas
nos cursos de formação inicial em Pedagogia sobre as questões referentes à educação das
crianças menores de quatro anos de idade, de acordo com Borges (2006), Dalri (2007),
Fagundes (2014) e Silveira (2007).
Outra reflexão que se faz necessária é o alcance das pesquisas científicas dentro
das instituições de Educação Infantil, CMEIs e CEIs. O fato de as professoras trabalharem
em período integral, praticamente impossibilita o acesso a leituras e debates que são
importantíssimos para uma possível reflexão e análise crítica do trabalho docente que
realizam na busca de superação das práticas e também das condições de trabalho. O
trabalho nas instituições é tão intenso que muitas professoras não conseguem nem atender
as suas próprias necessidades biológicas, como beber água, por exemplo. São questões
políticas, sociais e educacionais complexas, as quais estão imbricadas no cotidiano das
professoras da Educação Infantil e que afetam diretamente o trabalho docente a ser
realizado com as crianças. Daí a importância da divulgação do conhecimento científico
nas instituições e um espaço para o debate dessas questões, que se faz tão necessário. E
no caso de Jataí, esse espaço ainda está por ser conquistado, pois como os dados nos
mostraram, trabalhando 60 horas semanais que condições tem essa mulher, mãe, dona de
casa e professora para pensar, planejar e avaliar suas ações baseando-se em estudos
teóricos sólidos e pesquisas científicas existentes?
Essas reflexões são necessárias para que possamos criar meios para dar às
professoras da Educação Infantil condições de trabalho efetivas, carga horária justa,
salários, formação, carreira, dentre outros elementos que demonstrem a valorização de
sua atividade e respeite a sua dignidade humana. Essa professora quando deixa as
instituições e voltam a suas casas encontram outro trabalho a ser realizado, com seus
filhos e cônjuges, ou seja, sua vida privada. Quais as consequências dessa situação para
a sua vida e para o trabalho docente que realiza? Para a realização de um trabalho docente
com qualidade referenciada é preciso tempo para estudar, pesquisar, trocar experiências
e ideias com seus pares, tempo para refletir teoricamente sobre sua própria atuação e
propor transformações que melhorem a vida das crianças e a própria. Sem essas
condições, o trabalho docente pode resumir-se em aplicações de técnicas esvaziadas de
sentido para si mesmas e para as crianças.
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A proposta pedagógica de Jataí apresenta também um tópico específico destinado
à rotina e aos elementos que devem permear o trabalho pedagógico diário, destacando a
importância das interações e da construção de vínculos afetivos entre crianças e
educadores. Aborda a necessidade de propostas diversificadas para ampliação das
experiências infantis, bem como uma atenção especial à diversidade dos espaços
destinados à realização das atividades com as crianças. Sobre a organização da rotina, na
proposta pedagógica, encontramos um destaque sobre a relevância dos momentos de
atividades coletivas, atividades dirigidas e livres, unindo-as aos cuidados pessoais, de
forma flexível, em que se priorize a criança.
Sobre a avaliação na Educação Infantil, a proposta pedagógica mostra a
necessidade da observação e do acompanhamento das crianças nos vários momentos
vivenciados na instituição mostrando, que:
A avaliação deve ser entendida como um conjunto de ações que auxilia
o professor a refletir sobre as condições de aprendizagem oferecidas e a
ajustar a sua prática às necessidades dos alunos conforme o RCNEI. Ela
tem ainda o caráter de acompanhar as conquistas e dificuldades da
criança no seu processo de aprendizagem (RESOLUÇÃO CME nº
034,2006, p.119).

Entendemos que a proposta pedagógica do município de Jataí precisa ser
reelaborada em outras bases, pois temos hoje uma vasta bibliografia na área, fruto de
estudos e pesquisas científicas, além de documentos produzidos após os RCNEI pela
Coordenação Geral de Educação Infantil COEDI/MEC. Ressalta-se a necessidade da
discussão e inclusão na proposta pedagógica da rede, do entendimento das DCNEI,
documento esse que é fruto de debates e contribuições de pesquisadores da área, no
sentido de garantir às crianças da Educação Infantil o direito de vivenciarem nas
instituições, experiências ricas e diversificadas, respeitando suas especificidades.
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3.4 ANALISANDO A REALIDADE: OS INDICATIVOS DA CONDIÇÃO DOCENTE
3.4.1 Dados do Levantamento do Instrumento: Perfil Profissional I
Para tentar apreender a realidade do trabalho docente realizado no município de
Jataí, construiu-se um instrumento de coleta de dados, chamado por nós de Perfil
Profissional I. Esse instrumento teve por objetivo conhecer as pessoas que trabalham com
as crianças menores de quatro anos de idade nas instituições públicas do município de
Jataí.
O trabalho docente na Educação Infantil em Jataí é eminentemente realizado por
mulheres, como em todo Brasil (BRASIL/MEC/INEP, 2013), e no estado de Goiás, como
mostrou os dados da pesquisa Trabalho docente na educação básica em Goiás, de Alves
(2012), que é parte de um projeto de pesquisa realizado em sete estados brasileiros e
coordenado pelo Grupo de Estudos sobre Política Educacional e Trabalho Docente
GESTRADO/UFMG, mostrando que, em Goiás, 99,6% são mulheres.
Para Rosemberg (2012, p. 15):
Atividade historicamente vinculada à “produção humana” e, portanto
considerada de gênero feminino, tendo sido sempre exercida principalmente por
mulheres, diferentemente de outros níveis educacionais que podem estar, mais
ou menos, associados à produção da vida e de riquezas. Isto é, diferentemente
do cargo de professor (a) de outras etapas da educação básica, que era ocupação
masculina e se feminizou, as atividades do jardim da infância e de assistência
social voltada à infância pobre iniciaram-se como vocações femininas no século
XIX, com ideias diferentes das ocupações masculinas que evoluíam no mesmo
período.

Dessa forma, como evidencia Rosemberg (2012), a Educação Infantil nasce
feminina e até hoje luta contra o preconceito de se pensar nela como algo de menor valor,
principalmente porque esteve ligada à assistência para a criança pobre. Ser mulher e
realizar um trabalho com crianças pobres foi sempre um rótulo que perseguiu o trabalho
docente para as crianças de zero a seis anos de idade.
A pesquisa de Diamente (2010) mostra que a desvalorização social do trabalho na
Educação Infantil é elemento importante na constituição da identidade das professoras,
pois, em sua pesquisa, constatou que quanto menor a criança, menor o prestígio social da
professora pelas próprias colegas de trabalho.
A respeito do tema, Alves (2002, p. 201) assevera:

123

A identidade profissional é constituída na ambiguidade entre a casa e a escola,
como tia/professora, ocupando, contraditoriamente, o status de um profissional
que é considerado “membro” do grupo familiar, portanto, um parente e não um
profissional. Ademais, a hierarquização se estabelece no interior da profissão,
de modo que quanto menor a criança/aluno, menor a diferenciação de papéis e
menor a profissionalização assegurada por formação, salário, condições de
trabalho.

Contraditoriamente, no que diz respeito à formação para a atuação na Educação
Infantil, Jataí possui uma situação baseada no que diz a LDB nº 9.394/96, pois todas as
professoras que atuam com as crianças de zero a três anos no município são formadas no
curso de Pedagogia e as agentes educativas possuem no mínimo a formação em
magistério. Esse quadro representa um avanço, além do cumprimento da legislação, visto
que temos municípios no Estado de Goiás nos quais as educadoras responsáveis pelas
crianças não possuem formação específica para a realização do trabalho docente.
O magistério na Educação Infantil, ligado ao ideário histórico de atendimento feito
pela classe feminina oriunda de famílias da classe trabalhadora, ainda se mostra atual,
pois conhecemos realidades em que para o trabalho com a infância basta ser mulher, boa,
paciente e dedicada. Para Arroyo (2000, p. 128),
Não é uma imagem feminina neutra, mas colada a determinados modos sociais
de viver a condição social de mulher. Para as adolescentes e as jovens das
classes médias e altas não aparece o magistério como horizonte. Para as filhas
de trabalhadores subempregados o magistério é um dos poucos horizontes
possíveis.

A modificação desse ideário social passa pela necessária formação docente sólida,
por políticas públicas que incentivem a formação continuada, por condições objetivas de
trabalho e carreira e melhores salários.
Os quadros 12, 13 e 14 trazem dados referentes à condição das professoras na rede
municipal de educação. São informações relativas as suas idades e número de filhos.
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Quadro 12 - Número de professoras efetivas e contratadas que atuam com as crianças de
zero a três anos de idade.
Número de professoras efetivas na Educação
Infantil/creches
Número de professoras contratadas na Educação
Infantil/creches
Fonte: Arquivo da pesquisadora/NEPIEC, 2015 – 2016.

46 (82%)
06 (10.7%)

Quadro 13 - Idade das professoras.
Idade das Professoras
20 a 30 anos
30 a 40 anos
40 a 50 anos
50 a 60 anos
Mais de 60 anos
Fonte: Arquivo da pesquisadora/NEPIEC, 2015 – 2016.

Número de professoras com essa idade
07 (12.5%)
14 (25%)
30 (53.5%)
06 (10.7%)
02 (3.5%)

Quadro 14 - Número de filhos das professoras.
Número de filhos
01 filho
02 filhos
03 filhos
04 filhos
Fonte: Arquivo da pesquisadora/NEPIEC, 2015 – 2016.

Quantitativo de professoras
12 (21.4%)
24 (42.8%)
12 (21.4%)
3 (5.3%)

Os dados mostram que a maioria das professoras que trabalham nas Instituições
de Educação Infantil diretamente com as crianças de zero a três anos de idade são efetivas,
ou seja, fazem parte do quadro de carreira do magistério público municipal, sendo que
53% delas possuem a faixa etária entre 40 e 50 anos, como mostra o quadro (12). Todas
as professoras são mães, possuindo entre um e três filhos (Quadro 14).
A carga horária da maioria das professoras é de 60 horas semanais, ou seja, elas
trabalham das 7 horas às 11 horas e das 13 horas às 17 horas, de segunda a sexta-feira,
conforme demonstrado no Quadro 15. Como as crianças ficam nas instituições durante o
período integral, no horário de almoço, em que na maior parte das instituições
corresponde ao período de sono das crianças, elas ficam sob a responsabilidade das
“agentes educativas”.
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Quadro 15 - Carga horária de trabalho semanal das professoras das creches.
Carga Horária
20 horas semanais
30 horas semanais
40 horas semanais
60 horas semanais
Fonte: Arquivo da pesquisadora/NEPIEC, 2015 – 2016.

Número de professoras
Uma professora (1.8%)
Uma professora (1.8%)
09 professoras (16%)
42 professoras (75%)

O Plano de Carreira do Município de Jataí, Lei no 2.134/99, de 20 de dezembro de
1999, em seu Art. 21, parágrafo 1o, estabelece que “A jornada de trabalho do Profissional
do magistério é de, no mínimo, vinte horas e de, no máximo, quarenta horas”. No entanto,
as profissionais que trabalham nas creches, em sua grande maioria, trabalham nos turnos
matutino e vespertino, totalizando 8 horas diárias de trabalho. As 60 horas mencionadas
pelas professoras são uma referência à forma de contagem específica do magistério que
incorpora descanso remunerado e hora de trabalho para planejamento fora da escola, não
sendo portanto computadas como hora relógio.
Tal fato possibilita as professoras aumentarem sua renda mensal, pois, trabalhando
em dois turnos, recebem 112 horas/aula extras no salário, como carga horária excedente
de efetivo trabalho. Além disso, as professoras da Educação Infantil até o terceiro ano do
Ensino Fundamental recebem 20% de gratificação, como um incentivo a realização deste
trabalho; por esse motivo também, as turmas dos CMEIs e das pré-escolas são bastante
procuradas pelos professores efetivos. Percebe-se pelo quadro abaixo (Quadro 16), que
53,5% das professoras recebem entre 4 a 8 salários mínimos.
Quadro 16 - Remuneração mensal das profissionais.
Remuneração
1 a 2 salários-mínimos
2 a 4 salários-mínimos
4 a 8 salários-mínimos
Mais que 10 salários-mínimos
Fonte: Arquivo da pesquisadora/NEPIEC, 2015 – 2016.

Valores
03 (5,3%)
19 (34%)
30 (53,5%)
00

Esse quadro representa a realidade dessas professoras, ao mesmo tempo em que
revela a atual situação das professoras da Educação Infantil, pois o acréscimo das 112
horas/aula, mais a gratificação de 20%, faz com que o salário tenha um aumento real.
Porém, esse aumento não é incorporado aos salários das professoras no período de férias
e muito menos quando aposentam, pois a gratificação e as horas excedentes são cortadas.

126

É preciso criarmos políticas públicas as garantam aos professores da Educação
Básica um salário digno, para que estes tenham oportunidades de realizar a formação
continuada dentro do seu horário de trabalho e que não se tornem reféns de gratificações
e horas extras para garantir o sustento de suas famílias.
O trabalho na Educação Infantil além do planejamento sério e comprometido com
as aprendizagens e desenvolvimento das crianças, envolve um gasto de energia física
enorme pelas professoras na realização das atividades diárias como o banho, a troca de
fraldas, a alimentação das crianças, dentre outros. O choro das crianças, principalmente
nos períodos de adaptação, o excesso de barulho provocado pelo número de crianças em
um mesmo agrupamento, também ocasionam um desgaste físico e emocional, sendo
urgente que se repense a carga horária maior que 40 horas semanais.
Os dados do questionário Perfil Profissional I evidenciam que as professoras da
rede municipal de Jataí, atuantes nos CMEIs e CEIs com as crianças de zero a três anos e
as quais são as responsáveis pelo trabalho docente, em sua grande maioria, são efetivas
(46 professoras). Mostram, também, que o tempo de trabalho junto à Educação Infantil
de 44% das entrevistadas, é de 1 a 5 anos (Quadro 17) e a maioria é formada em curso
superior de licenciatura plena em Pedagogia pela UFG, Regional Jataí (Quadro 18).
Quadro 17 - Tempo de trabalho na Educação Infantil.
Tempo de trabalho
1 a 5 anos
5 a 10 anos
10 a 15 anos
15 a 20 anos
Mais que 20 anos
Fonte: Arquivo da pesquisadora/NEPIEC, 2015 – 2016.

Número de Professoras
25 (44%)
19 (34%)
09 (16%)
03 (5,3%)
01 (1,8%)

Quadro 18 - Formação de professoras da Educação Infantil – Jataí.
Formação
Graduação em Pedagogia UFG
Graduação em Pedagogias em outras
Universidades e/ou Faculdades
Especialização em Educação Infantil
Outros cursos de especialização
Psicopedagogia/Gestão
Educacional/Administração Escolar e Orientação
Educacional/Metodologia do Ensino Superior
Fonte: Arquivo da pesquisadora/NEPIEC, 2015 – 2016.

Número de Professoras
52 (92%)
03 (5.3%)
12 (21.4%)
28 (50%)
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Esta seção teve por objetivo situar a cidade de Jataí para que o leitor pudesse ter
uma imagem geral do Município e como este por meio de políticas públicas como o Plano
Municipal de Educação, pensa e traça metas para o atendimento a criança de zero a três
anos de idade. Vimos que o atendimento ainda está abaixo do que se propôs no documento
PME/Jataí, pois a meta refere-se a 50% de atendimento a esta faixa etária.
Os dados revelaram que as professoras das Instituições de Educação Infantil de
Jataí são em sua maioria Pedagogas, formadas pela UFG – Regional Jataí, o que pode
implicar em novas pesquisas sobre a relação desta formação e o trabalho docente na rede.
Percebemos que o número maior de professoras está na faixa etária de 30 a 50
anos, trabalhando 60 horas semanais, ou seja, das 7 horas às 11 horas e das 13 horas às
17 horas, recebendo um salário entre 2 a 8 salários-mínimos. Ressaltamos a necessidade
de se pensar a reformulação de propostas e políticas no âmbito da educação, que de fato
deem condições às professoras de realizar o trabalho docente de qualidade referenciada,
entendendo que para isso é preciso oferecimento de cursos de formação continuada e
redução da jornada de trabalho. Trabalhar 8 horas diárias diretamente com crianças e ter
disposição e vontade de estudar à noite e nos finais de semana se torna uma tarefa insana.
A proposta pedagógica do Município – e em decorrência desta a matriz curricular
para os agrupamentos, berçário I e II e maternais I e II, tendo por base os RCNEI – revela
um currículo centrado em disciplinas compartimentalizadas, separadas em conteúdos, que
se contrapõem ao proposto pelas atuais DCNEI (Brasil 2009).
Nas DCNEI, temos como o eixo do trabalho pedagógico, as interações e
brincadeiras em que a indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva,
cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural da criança perpassam o cotidiano das
Instituições nas várias situações e experiências vivenciadas e planejadas pelas
professoras. Dessa forma uma revisão da proposta pedagógica se faz necessária para que
balizemos as ações educativas na garantia dos princípios éticos de respeito às crianças e
suas famílias, princípios políticos, em que a criança tenha voz e desenvolva a cidadania e
em princípios estéticos, privilegiando as manifestações de sua criatividade, imaginação e
alegria.
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SEÇÃO 5
O TRABALHO DOCENTE NAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE JATAÍ: A
PERSPECTIVA DAS PROFESSORAS
Esta seção tem como objetivo analisar as respostas das professoras sobre aspectos
da realização do seu trabalho docente, tentando apreender o significado e sentidos que
elas atribuem à sua realização.
A Educação Infantil tem se consolidado enquanto um campo educacional
específico, que demanda conhecimentos teóricos e práticos para a sua realização com
qualidade socialmente referenciada. Diversos pesquisadores têm se debruçado em estudos
os quais mostram a trajetória de um campo educacional, que nasceu na assistência
dedicada a atender crianças pobres e sanar suas carências, até a construção de uma
Educação Infantil com finalidade educacional e direito de todas as crianças e suas famílias
(BARBOSA, 2008; ALVES, 2002; COSTA, 2006; SILVEIRA, 2015).
Os CMEIs e CEIs que são as instituições educativas e atendem às crianças de zero
a três anos de idade, têm por objetivo colaborar com o desenvolvimento integral das
mesmas. Para isso, precisam criar ambientes acolhedores, seguros e que promovam o
desenvolvimento e as aprendizagens das crianças por meio das interações entre os
coetâneos e entre as crianças e os adultos. Nessa trajetória percorrida pela Educação
Infantil historicamente, observamos ser possível identificar as modificações ocorridas na
concepção de criança. Esta, antes concebida como um ser isolado e inacabado ou um ‘vir
a ser’, hoje é compreendida como um sujeito de direitos, uma criança cidadã. Trata-se,
pois, de conceber a infância enquanto uma construção social.
Da mesma forma, a imagem dos professores da Educação Infantil se modificou,
constituindo-se em meio a lutas e enfrentamentos político-sociais. Resultou de pesquisas
acadêmicas, políticas públicas e movimentos sociais, no direito à profissionalização dos
docentes, na melhoria nos planos de carreira, na valorização profissional, dentre outras
reivindicações.
O trabalho docente realizado em instituições de Educação Infantil se apresenta
como algo complexo e delicado, pois, ocorre numa relação de troca entre a professora, as
crianças e o conhecimento, de forma intensa e muito próxima, além das condições
objetivas oferecidas.
Assim, para Alves e Silva (2016, p.7):
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O professor de educação infantil cria situações intencionais, conduz ações,
favorece motivação, observa, orienta, intervém, corrige e contrapõe (quando
necessário), organiza o ambiente, propõe desafios e ensina, de maneira
adequada às peculiaridades das crianças, individual e coletivamente,
compreendendo os interesses, as características e necessidades infantis que
devem ser atendidas para assegurar-lhes aprendizagem e desenvolvimento
integral.

Importa compreender: esse trabalho se dá em constante movimento de pensar e
transformar as ações educacionais e a si mesmo enquanto ser humano que se faz na
relação dialética com o outro e o mundo. Entendemos o ser humano enquanto unidade,
uma totalidade na qual o homem é resultado de suas experiências em um contexto social
e cultural amplo, das quais também decorrem suas relações com o trabalho.
Segundo Ivo Tonet (2013, p. 78), “Espírito e matéria, consciência e realidade
objetiva, subjetividade e objetividade são dois momentos que constituem uma unidade
indissolúvel”. Assim, o homem é único e uno e ao mesmo tempo é também a síntese de
múltiplas determinações, como ensina Marx (1983).
Nesse momento, vamos discutir as concepções, as ideias e os sentimentos
expressos pelas professoras participantes da pesquisa, em relação ao trabalho docente que
realizam nas instituições. Pensando na apropriação do objeto, criamos um instrumento
para abordar as temáticas que, em nosso entendimento, auxiliam na constituição das
dimensões sob as quais o trabalho docente se integra: a criança, a professora, os aspectos
sobre a realização do trabalho com as crianças e a instituição. Esse instrumento visou
identificar alguns dos elementos que constituem e interferem na realização do trabalho
docente das professoras de crianças de zero a três anos de idade nas creches de Jataí.
A forma como se realiza esse delicado e complexo trabalho tem relação direta
com a concepção das professoras sobre a criança, sobre o que pensam sobre suas
necessidades de desenvolvimento, acolhimento e afetividade, bem como as necessidades
de aprendizagens. Esse trabalho se materializa na interação entre pessoas que possuem
singularidades e experiências que fazem parte da sua subjetividade, da sua história, cujos
elementos e sentidos se expressam em cada ato educativo nas instituições de Educação
Infantil.
Fios de uma rede cujas formas de agir têm o seu segredo, as suas cores; e a troca
de olhares nos dizem sobre a qualidade dessa relação, mediada pela cultura e pela
professora que – com suas experiências e seus conhecimentos, envolve cada criança
quando realiza o seu trabalho docente. Sendo este complexo e delicado.
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E o trabalho é princípio educativo porque é através dele que o ser humano
produz a si mesmo, produz a resposta às necessidades básicas, imperativas,
como ser da natureza (mundo da necessidade), mas também e não
separadamente as necessidades sociais, intelectuais, culturais, lúdicas,
estéticas, artísticas e afetivas (mundo da liberdade) (FRIGOTTO, 2009, p. 6).

Dessa forma, o trabalho docente da professora de crianças de zero a três anos de
idade envolve um movimento de reprodução e superação de práticas que são realizadas
mediante às condições das professoras. Nessa dinâmica cotidiana se manifestam sua
formação, bem como desejos, anseios e intenções, formando uma teia complexa de
relações humanas. Tais interações acontecem numa dada condição objetiva, que são as
condições físicas e materiais da instituição em um dado momento histórico.
Para além do trabalho docente realizado pela professora, existe o trabalho de
outros atores da instituição educativa, entre eles os gestores e os demais funcionários,
sendo que uns atuam mais intensamente, outros menos intensamente. Entretanto, todos
possuem uma relação dialética com as crianças e suas singularidades. Todos esses
elementos influenciam diretamente o trabalho docente da professora das crianças de zero
a três anos de idade, pois fazem parte das dimensões social e humana, nas quais todos
estão inseridos. Para Alves e Silva (2016, p. 1), “[...] o trabalho docente é um processo
em constante movimento e de que a formação nos coloca diante de nossa incompletude –
humana, profissional – e, por isso, da necessidade de busca constante de aprendizado”.
Assim, formulou-se o instrumento de investigação Perfil Profissional II, cujo
objetivo foi conhecer os elementos que, em conjunto, formam ou propiciam a realização
do trabalho docente nas creches. Quem são as crianças? Qual o entendimento que as
professoras possuem sobre suas especificidades e necessidades? O que as crianças
precisam aprender na instituição de Educação Infantil? Entendemos que as ações da
professora derivam de suas concepções de criança e de educação, portanto, são questões
importantes para a apreensão do objeto.
O instrumento abrangeu também questões relacionadas ao significado que as
professoras atribuem à realização do trabalho docente com as crianças de zero a três anos
de idade. Foi possível, assim, indagar sobre a opção profissional de trabalhar com essa
faixa etária e o sentido atribuído a esse trabalho. Muitas vezes, os sentidos estão expressos
na organização dos ambientes educativos e na forma como escolhem e planejam as
atividades que farão parte do seu cotidiano, na busca de superá-lo. Desta maneira, buscouse apreender a formação inicial e continuada, as experiências na docência, bem como suas
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concepções pedagógicas, pois entendemos que tais questões influenciam diretamente no
planejamento e na forma como se organiza a rotina das crianças na instituição.
Sabemos também que a realização do trabalho não se dá de modo estanque ou
desvinculado das condições objetivas com as quais estas professoras se deparam, como
os recursos físicos e materiais proporcionados pela instituição para que o seu trabalho se
realize. Essas condições objetivas não se reduzem à estrutura física das creches e aos
materiais disponibilizados ao professor, mas também estão presentes na própria gestão da
instituição. Podemos citar: o tempo assegurado às professoras para o planejamento; os
momentos de trocas entre as profissionais; os momentos para estudos coletivos e análise
sobre a prática docente.
Tendo plena consciência da incompletude do instrumento, das limitações da
pesquisadora e do olhar sobre a escrita das professoras, que é um recorte, fizemos um
esforço em analisar as respostas, observando ao máximo seus pormenores, para mostrar
aquilo que elas, ao sob o nosso olhar, revelam em um determinado contexto, num
momento da história.
4.1 TRABALHO DOCENTE: SEUS SUJEITOS E SUAS DIMENSÕES
Para analisar os dados referentes ao instrumento (Perfil Profissional II), realizouse a leitura dos 39 questionários que foram respondidos pelas professoras. As respostas
foram organizadas em quadros para melhor visualização. Em algumas questões, o número
de respostas são superiores ao número de professoras, pois, a mesma professora trouxe
mais de um elemento como resposta à referida questão.
Percebemos que, para apreender o objeto, fez-se necessário um exercício de visitar
e revisitar os dados, lendo, estudando e tentando extrair deles a sua essência. Para Octavio
Ianni (1985, p.3), “Na verdade, a realidade, os fatos, os acontecimentos precisam ser
desmascarados, desvendados; daí esse percurso contínuo entre o que é aparência e a
essência, entre a parte e o todo, entre o singular e o universal”.
A primeira leitura do instrumento Perfil Profissional II suscitou a necessidade de
esmiuçar os dados para conhecer as respostas das professoras em cada questão e,
posteriormente, verificar a coincidência ou não nas respostas dadas, por exemplo, quantas
professoras, quando perguntadas sobre quem é a criança de zero a três anos de idade,
apresentaram respostas semelhantes. Esse primeiro movimento de análise dos dados do
instrumento Perfil Profissional II, encontra-se como (Apêndice F) da tese.
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Posteriormente a este exercício e diante da quantidade de respostas encontradas
em cada questão do instrumento, foi possível, após análise, observar e criar as dimensões
sobre as quais as professoras falavam e também quantificar as respostas. Assim, outro
movimento se fez necessário no percurso: foi preciso retornar aos dados, buscando
agrupá-los para a análise, utilizando como critério as dimensões que, ao olhar da
pesquisadora, mais apareceram em suas falas. Fizemos, então, outro exercício de análise
das respostas, desta vez agrupando as falas semelhantes.
Dessa forma, os elementos que foram elencados no questionário Perfil
Profissional II, após este segundo movimento de análise, visando identificar as falas
coincidentes, constituíram-se em dimensões nas quais, segundo nossa análise, o trabalho
docente se realiza.
Dimensões estas que resultam de um esforço interpretativo do pesquisador, pois
elas não estavam previamente estabelecidas. Resultam do olhar atento, estudioso que
investiga detidamente as falas das professoras dos CMEIs e CEIS do município de Jataí.
Entendemos o trabalho docente enquanto uma unidade, a qual não é possível
separar as partes como nos apresentou Basso (1998). Assim, as dimensões nos remetem
ao movimento pelo qual o trabalho docente se constitui.
4.1.1 A Criança de 0 a 3 Anos na Concepção das Professoras
O quadro 19 diz respeito ao primeiro item do instrumento: a criança. Sobre a
criança, elaboramos quatro questões, cujo objetivo foi investigar as concepções e
necessidades das crianças de zero a três anos de idade que as professoras julgassem
pertinentes ou essenciais.
Dessa forma, o Quadro 19 diz respeito à primeira questão do instrumento: Quem
é a criança de zero a três anos de idade? Como você a definiria?
Quadro 19: Dimensões constituídas a partir das falas das professoras sobre suas
concepções de crianças de zero a três anos de idade.
Concepções

Dimensões físico-motoras

Professoras
sonolentas, energia contagiante, pula, brinca, rola,
dinâmica, estão em pleno desenvolvimento motor,
um ser em movimento, aprendendo a controlar os
esfíncteres
14 professoras = 36%
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Dimensões intelectuais

Dimensões socioculturais e afetivas

cansam rápido das atividades, curiosas, atentas,
criativas, inventivas, pensante, egocêntrica,
capazes, questionadoras, inteligentes prontos para
desabrochar,
exploradora,
em
busca
de
conhecimentos, espertas, em processo de
aprendizagem e desenvolvimento, alguém que
questiona, possui um ritmo próprio, desenvolvendo
da fala, precisa viver e aprender no lúdico, estão em
momento de amamentação, comunicam-se pelo
choro, capaz de construir o próprio conhecimento,
capaz de aprender e ensinar.
23 professoras = 59%
dá risada, desobediente, dependente, alegre,
dengosa, dinâmica, geniosa, indefeso, frágil, grande
ser, está em formação, em construção,
responsabilidade das famílias, precisam de
orientação e cuidados, possuem diferentes
características e especificidades, aprendem no
contexto social, comunicam-se pelo choro, dor,
emoções, precisa ser conduzida e orientada,
adaptativas, nosso futuro, em busca de
conhecimentos, ser em processo de socialização,
gosta do ambiente familiar, tem medo de pessoas
estranhas, sensível a sons, sociável, entra em
conflito com o outro o tempo inteiro no processo de
socialização, tem características diferentes umas das
outras e possuem especificidades, merecem
respeito, tem dificuldades de obedecer.

24professoras = 59%
Fonte: Arquivo da pesquisadora/NEPIEC, 2015 – 2016.

O Quadro 19 revela que 36% das professoras mencionam as características físicomotoras das crianças como uma predisposição ou como características imanentes às
crianças de zero a três anos de idade. Disseram que são sonolentas, de se cansarem rápido;
e, contraditoriamente, destacaram características as quais enfatizam o dinamismo e as
atividades – por exemplo, quando dizem que é uma criança que pula, rola, brinca e é
dinâmica. Nesta faixa etária a criança precisa se movimentar em diferentes espaços,
engatinhar, andar, correr, subir e descer, dentre outros movimentos. Estes fazem parte das
necessidades do seu desenvolvimento. É uma necessidade constitutiva da criança de zero
a três anos de idade e a professora da Educação Infantil precisa criar momentos livres e
dirigidos para dar as crianças a oportunidade de realizarem movimentos com todo o seu
corpo.
Ainda sobre a concepção das crianças, 59% das professoras mostraram as crianças
de zero a três anos de idade como curiosas, atentas, criativas, inventivas, pensantes,
questionadoras e, ao mesmo tempo, evidenciam que esta criança possui um ritmo próprio,
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no sentido de uma individualidade, um ser em particular, características as quais
agrupamos nas dimensões intelectuais.
As professoras evidenciam nessas características uma concepção de criança
cidadã, que está na instituição de Educação Infantil para aprender e se apropriar de
conhecimentos, enquanto sujeitos de direito. Não apareceram em suas falas a menção à
criança pobre, oriunda de famílias desestruturadas, como percebemos ao longo da história
da Educação Infantil. Também não ouvimos um discurso de que estão nas instituições
para serem alimentadas e cuidadas somente, sobretudo, a fala das professoras revela que
são crianças inteligentes, capazes de aprender e ensinar.
Nas dimensões socioculturais e afetivas, percebemos o mesmo número de
respostas, como encontradas nas necessidades intelectuais, ou seja, 59% entendem a
criança de zero a três anos de idade como alguém que é alegre, único, indefeso, um ser
em formação, o nosso futuro, merecem nosso respeito, dentre outras. Percebemos que
para as professoras as crianças precisam ser orientadas, conduzidas, pois estão
vivenciando nas instituições um processo de socialização. Socialização, no sentido das
falas das professoras, evidencia a necessidade das crianças estarem fora do ambiente
familiar, interagindo com outras crianças e outros adultos, ampliando assim suas
experiências e possiblidades de aprendizagens.
É possível inferir também por meio das respostas à imagem de uma criança
passiva, a qual precise ser modelada, cuidada e conduzida por um adulto. É interessante
observar que as respostas obtidas apresentam também características de uma criança
geniosa e que possui dificuldades de obedecer. Nas falas está presente a descrição de uma
criança ativa, que atua no ambiente do qual faz parte, tentando fazer a sua vontade. Ou
seja, contraria o adulto responsável por ela neste momento.
As docentes entrevistadas evidenciaram crianças com diferentes características e
especificidades, o que nos fez pensar em uma criança única, com características
singulares e diferentes das demais, visto que, vivem relações concretas advindas de suas
experiências e sua condição de classe social. Para Barbosa, Alves e Martins (2011, p.5),
“As características infantis, portanto, não são dadas por uma natureza idêntica, mas
sobretudo pelas condições concretas de existência das crianças.”
Quando questionadas sobre quais as necessidades das crianças de zero a três anos
de idade, 49% das professoras mencionaram as necessidades físico-motoras, destacando
aspectos relacionados à alimentação, ao sono e à higiene, que se relacionam com o seu
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desenvolvimento físico saudável, sem os quais a criança não pode sobreviver, conforme
Quadro 20:
Quadro 20- Necessidades das crianças de zero a três anos de idade.
Necessidades das crianças

Professoras
alimentar-se bem, dormir, higiene, movimentar, está
em pleno
desenvolvimento,
auxílio
nas
necessidades fisiológicas, desenvolver o aspecto
Dimensões físico-motoras
físico,
19 professoras = 49%
expressar, conforto, proteção, fazer escolhas, ter
atenção, ter aprovação, reconhecimento, liberdade,
afeto, carinho, cuidados, amor, vestuário adequado,
interações com outras crianças, contato corporal
com a professora, proteção, limites, segurança, se
expressar, necessidades espirituais, direcionamento,
limites, sociável, necessita de um adulto para as
Dimensões socioculturais e afetivas
aprendizagens e cuidados, aprendizagens para
formar um bom caráter, orientar sobre o perigo,
desenvolver o aspecto afetivo, participar ativamente
do seu grupo, prepará-los para o mundo exterior,
desenvolver identidade e autonomia, identificar
gostos e preferências, possuem contato com a era
digital, ser aceita.
32 professoras = 82%
educação, estímulos, direção para se desenvolver,
sede de aprendizagens, histórias e brincadeiras,
desenvolver a linguagem oral, contato com a
música, ampliar o conhecimento de mundo,
planejamento de atividades, uma rotina de
excelência, cantar, construir conhecimento por meio
Dimensões pedagógicas
da interação, imaginação e brincadeiras, cantinhos
variados, estimular a fala, mímicas, gestos, contação
de histórias, contos, brincadeiras, desenvolver o
aspecto cognitivo, necessidade de educação,
conversar muito.
22 professoras = 56.4%
espaço para rolar, engatinhar, andar, segurar, brincar
etc.
Espaço físico
2 professoras = 5%
Fonte: Arquivo da pesquisadora/NEPIEC, 2015 – 2016.

Destacam-se as falas das professoras voltadas para os aspectos socioculturais e
afetivos, em que 82% das professoras apresentam como necessidades das crianças
aspectos da dimensão sociocultural e afetiva, envolvidas pelos cuidados e a orientação do
adulto responsável, formação de valores, construção da identidade, autonomia,
direcionamento, atenção, aprovação, liberdade, autonomia, etc.
Nas características apontadas pelas professoras podemos perceber a ligação com
a função da Educação Infantil em propiciar um ambiente acolhedor, seguro, confortável,
no qual as crianças, interagindo com um adulto responsável, poderão aprender e se
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desenvolver. Ficou evidente também uma preocupação com a formação moral das
crianças quando mencionaram que elas precisam de limites e regras. Estas características,
as quais dizem respeito à moralização, guardam profundas ligações com os objetivos
dessas instituições as quais, inicialmente, tinham como objetivo guardar e assistir às
crianças pobres e oriundas de famílias desestruturadas (KULMANN JR., 1991, 1998;
ALVES, BARBOSA E MARTINS 2009).
As professoras evidenciaram ainda as necessidades das crianças relativas à
educação; aos estímulos; às aprendizagens; ao contato com histórias, músicas,
brincadeiras; ao desenvolvimento da autonomia e a linguagem oral, dentre outros
aspectos que são essenciais na instituição de Educação Infantil. Essas necessidades foram
categorizadas como dimensões pedagógicas, indicadas em 56,4% das respostas. Sobre a
necessidade de espaço físico, 5% ressaltaram a importância deste para que as crianças
possam rolar, engatinhar, andar, brincar enfim.
Na história da Educação Infantil, principalmente para as crianças de zero a três
anos, sabemos que os objetivos primeiros diziam respeito à assistência, ao ensino de
habilidades sociais e à moralização para conviver em sociedade (KUHLMANN, 2011).
É possível perceber o quanto a ideia da socialização, da moralização e da aprendizagem
de bons costumes ainda aparece nas falas das professoras, minimizando outros aspectos
importantes que dizem respeito à constituição do sujeito, como, por exemplo, as
interações e as mediações.
Se as Instituições de Educação Infantil têm função educativa e as crianças de zero
a três anos de idade que lá estão são atendidas por professoras formadas em Pedagogia, o
que deveria ser realizado nestas instituições? Sobre o trabalho docente a ser realizado, é
interessante que retomemos os aspectos enfatizados por Aléxis Leontiev (1978, p. 272):
As aquisições do desenvolvimento histórico das aptidões humanas não são
simplesmente dadas aos homens nos fenômenos objetivos da cultura material
e espiritual que os encarnam, mas estão aí apenas postas. Para se apropriar
destes resultados, para fazer deles as suas aptidões, “os órgãos da sua
individualidade”, a criança, o ser humano, deve entrar em relação com os
fenômenos do mundo circundante através doutros homens, isto é, num
processo de comunicação com eles. Assim, a criança aprende a atividade
adequada. Pela sua função, este processo é, portanto, um processo de educação
(grifo do autor).

Autores como Leontiev (1978), Vygotsky (2014) e Wallon (1968) evidenciam que
o desenvolvimento da criança é uma construção histórica e social, pois ela aprende e se
desenvolve na medida em que se relaciona com as pessoas e o mundo.
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Na dimensão pedagógica percebemos a intencionalidade quando as professoras
mencionam, por exemplo, construir conhecimentos por meio da interação, imaginação e
brincadeiras ou quando dizem que é necessário o planejamento e uma rotina de
excelência, explicitando também uma organização pedagógica. Observamos a utilização
de “cantinhos variados”, com propostas de atividades que envolvem diferentes
motivações para que sejam alcançados diferentes objetivos.
No Quadro 21, quando perguntamos às professoras o que as crianças precisam
aprender nas instituições de Educação Infantil, constatamos que 79,5% consideraram a
formação social e afetiva, enfatizando os limites, as regras, o saber ouvir, falar, dentre
outros. É possível observar que a dimensão sociocultural e afetiva prevalece nas
concepções das professoras participantes da pesquisa, pois, no Quadro 20, acerca das
necessidades das crianças, as respostas sobre a dimensão sociocultural e afetiva também
se destacaram, totalizando 82%.
Quadro 21: O que as crianças de zero a três anos precisam aprender nas instituições de
Educação Infantil?
respeitar o outro, obedecer, ser honesta.
Formação ética e moral
10 Professoras = 25.6%
socializar-se, saber ouvir, saber opinar, ter limites,
regras, falar, se libertar das fraldas e da chupeta,
cantar, brincar, estabelecer vínculos afetivos, saber
compartilhar brinquedos, realizar atividades
artísticas.

Formação sociocultural e afetiva

31 Professoras = 79.5%
coordenar seus movimentos, dançar, controlar as
necessidades
fisiológicas,
desenvolver
a
motricidade, andar.

Controle corporal, físico-motor

Linguagem
Escolarização

oral/

escrita/

Autoconhecimento
Aprendizagem e desenvolvimento
Controle

narrativa,

15 Professoras = 38.4%
atividades pedagógicas, cores, escrita, oralidade,
coordenação motora, noção de tempo, explorar
limites espaciais e sequência temporal, ler, saber
relatar vivências, manusear suportes gráficos, entrar
no mundo letrado por meio de histórias e música,
artes, ouvir e contar histórias, utilizar diferentes
linguagens, falar corretamente.
11 Professoras = 28,2%
conhecer a si mesmo.
2 Professoras = 5%
descobrir e pensar o mundo em que vive, o
desenvolvimento integral, cuidar do corpo e do
ambiente, conhecer o próprio corpo.
10 Professoras = 25.6%
deixar a manha em casa
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Autonomia

1 Professora = 2.5%
atividades de higiene e alimentação, conhecer-se
como único, identificar gostos e diferenças,
alimentar-se sozinho, conquistar autonomia.

8 Professoras = 20.5%
Fonte: Arquivo da pesquisadora/NEPIEC, 2015 – 2016.

Verificou-se que os valores sociais, necessários à formação de um tipo de
sociedade em que a criança vive, para as professoras, precisam ser ensinados diretamente
nas instituições. Sabemos que estes são constituídos nos vários meios sociais nos quais
as crianças frequentam, influenciando e sendo influenciadas por esse meio, de forma
dinâmica, muitas vezes tensa e contraditória. A formação ética e moral, como aprender a
respeitar o outro, obedecer e ser honesta, também são características que as professoras
apresentaram como importantes na tarefa educacional, como se depreende da análise do
Quadro 20 e também quando questionadas sobre as necessidades das crianças.
Esse aspecto da socialização das crianças apareceu de forma assídua nas respostas
das professoras, como mencionamos acima, pois coincidem com os objetivos primeiros
na criação das creches destinadas às crianças pobres. Estas precisavam ser alimentadas e
acolhidas para garantir sua sobrevivência. Aprendizagens e conquista progressiva da
autonomia por meio da participação ativa da criança não faziam parte dos objetivos das
primeiras instituições.
O trabalho docente com a criança de 0 a 3 anos de idade implica em conhecer essa
criança, as suas especificidades e necessidades de aprendizagens e desenvolvimento. Não
raro, encontramos nas instituições de Educação Infantil profissionais que desconhecem o
desenvolvimento dessa faixa etária e, dessa forma, realizam um trabalho docente muito
parecido com o que se faz com as crianças da pré-escola. Como se desenvolvem as
crianças de 0 a 3 anos? Quais são suas especificidades? Como aprendem? Quais as
necessidades individuais que a família deve prover e quais as responsabilidades das
instituições educativas que recebem em seus espaços crianças a partir de 6 meses de
idade?
A posição epistemológica da professora é um dos elementos dos quais resulta a
sua concepção de como a criança aprende e se desenvolve e, em decorrência desta e das
condições concretas nas quais atua, o seu trabalho docente e a sua ação educativa com as
crianças. Essas ações, imbuídas de significados, podem promover as aprendizagens das
crianças, ampliando suas vivências ou não. Assim, rompendo com a ideia do
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desenvolvimento infantil, baseada em condições ora subjetivas, ora objetivas, os
pesquisadores russos, como Vygotsky, Luria e Leontiev (1931, 2014), realizaram seus
experimentos mostrando o lugar dos instrumentos e dos signos como mediadores externos
das aprendizagens e, consequentemente, para o desenvolvimento infantil. O
desenvolvimento das pesquisas mostrou que ao desenvolvimento biológico se unem os
processos históricos e culturais, dando origem ao desenvolvimento psíquico, conforme
expõe Barbosa (1987).
Quando questionadas sobre o que as crianças precisam aprender nas instituições
de Educação Infantil, 79,5% das professoras enfatizaram a socialização. Todavia,
percebemos que essa “socialização”, pelas respostas analisadas, está muito ligada à
moralização, ao ensino de valores que é dado pelo outro e não constituído nas relações
estabelecidas pelas crianças desde o seu nascimento, nos vários contextos dos quais ela
participa.
As respostas das docentes, mostraram-nos a necessidade do desenvolvimento do
controle corporal ou físico-motor, porque as crianças precisam aprender a controlar seus
movimentos e desenvolver a motricidade alcançando sua independência. Ressalta-se,
entre as respostas das professoras, os aspectos ligados ao desenvolvimento da linguagem
oral/escrita/narrativa, com um sentido de escolarização e não como desenvolvimento
social da linguagem enquanto meio para se relacionar com as outras pessoas e o mundo.
As profissionais trazem características voltadas para o ensino formal, o que na verdade
está também na matriz curricular discutida por nós na seção anterior.
A matriz apresenta este caráter de escolarização, muito próximo ao Ensino
Fundamental, como se a Educação Infantil fosse um preparo para esta outra etapa do
ensino. Apesar de não ser uma maioria das professoras (28.2%), este aspecto chamou a
nossa atenção pois significa uma forma de ensino não adequada à criança de zero a três
anos de idade, obrigando-a a permanecer sentada realizando atividades de coordenação
motora, por exemplo. Entendemos tal atividade como sendo inconcebível em uma
perspectiva de Educação Infantil que se proponha a promover experiências ricas e
diversificadas para as crianças; e possa proporcionar interações e vivências prazerosas na
instituição.
Os aspectos sobre as aprendizagens e o desenvolvimento também são destacados,
pois fazem parte da função da Educação Infantil e as professoras trazem esta ideia sobre
a necessidade do desenvolvimento integral da criança de conhecer e cuidar do próprio
corpo e do ambiente (25.6%). Sobre a construção da autonomia, também função da
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Educação Infantil, foi destacada a necessidade da realização de determinadas atividades
como: alimentar-se sozinho e realizar atividades de higiene. Estas são, sem dúvida,
conquistas que as criança de zero a três anos realizam processualmente nas Instituições
de Educação Infantil (20.5%). Destacam-se também novamente os aspectos ligados à
construção de valores morais que, segundo as professoras, as crianças precisam aprender.
Dentre esses valores estão: o respeito ao outro e a obediência (25.6%). Também foi
revelada a necessidade de controle das crianças, quando uma delas evidencia que “é
preciso deixar a manha em casa” (2.5%).
No Quadro 22, a pergunta busca investigar se para as professoras, as crianças de
zero a três anos de idade são diferentes das crianças de quatro a seis anos.
Quadro 22: Você acha que as crianças de zero a três anos são muito diferentes das
crianças de quatro a seis anos? São necessárias atividades muito diferentes?
São diferentes

Zero a três anos
 Precisam de mais
cuidados.
Professores
 Possuem
especificidades.

A coordenação motora
37 Professoras = 92.3%
fina ainda está se
desenvolvendo.
 São mais dependentes.
 As crianças de zero a
três precisam de mais
cuidados e atividades
Não acho
diferentes.
 Ambas
precisam
explorar os objetos, de
2 Professoras = 5.1%
brincadeiras, linguagem
oral, desafios corporais,
exploração do ambiente.
As crianças de 4 a 6
anos estão entrando na
alfabetização.
São diferentes, mas não muito
 As crianças de 0 a 3
anos tentam imitar as de
Uma Professora = 2.5%
4 a 6 anos nas
brincadeiras
Fonte: Arquivo da pesquisadora/NEPIEC, 2015 – 2016,





Quatro a seis anos
Têm noções de regras,
equilíbrio.
Têm mais habilidades,
são mais maduras.
Possuem
mais
autonomia
para
as
atividades de rotina,
banho, alimentação etc.

Verifica-se que 92,3% das entrevistadas afirmaram que ‘sim’, as crianças menores
precisam de “mais cuidados”, que “são mais dependentes” e, por isso, precisam de
“atividades diferentes” dadas as suas especificidades.
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Relatam ainda que as crianças de quatro a seis anos de idade possuem mais
habilidades e mais autonomia para a realização das atividades de rotina, como o banho, a
alimentação, dentre outros. Essa ideia pode secundarizar as reais capacidades da criança
de zero a três anos, como mostraram Wallon (1968), Barbosa (2009) e Silveira (2015).
A professora (P11) disse que não acha que as crianças são diferentes, mas,
contraditoriamente, em sua resposta, evidencia que as crianças de zero a três anos de idade
precisam de mais cuidados e de atividades diferenciadas. A professora (P18) respondeu
que as crianças de zero a três anos de idade precisam explorar os objetos, se envolverem
em brincadeiras, em atividades corporais e destacam ainda que as crianças de quatro a
seis anos estão entrando em um processo de alfabetização.
Na visão da professora (P14), elas são diferentes, mas não muito, e apresenta um
argumento interessante ao dizer que as crianças menores imitam as crianças de quatro a
seis anos de idade. Em sua fala, evidenciou a importância das trocas e interações entre
crianças de faixas etárias diferentes, possibilitando uma aprendizagem partilhada entre as
crianças, o que favorece as aprendizagens e o desenvolvimento infantil.
Para Vygotsky (1983), aprendizagem e desenvolvimento estão ligados entre si
desde os primeiros dias de vida da criança. Ao entrar em contato com o meio social,
família e as instituições de Educação Infantil, ela vai aprendendo e se desenvolvendo
segundo as possibilidades concretas que lhe são oferecidas. Para o autor, o ser humano
traz em si mecanismos primitivos de comportamento e, ao se relacionar com os
conhecimentos externos, ou seja, os conhecimentos culturais desenvolvidos ao longo da
história da humanidade, tais comportamentos são transformados nas funções psicológicas
tipicamente humanas, como, por exemplo, a fala. Em seus estudos, o teórico evidenciou
o lugar do histórico e do cultural no desenvolvimento humano que, segundo ele, formam
as funções psicológicas superiores.
En el processo del desarrollo historico, el hombre social modifica los modos y
procedimientos de su conducta, transforma sus inclinaciones naturales y
funciones, elabora y crea nuevas formas de el compartamiento
específicamiento culturales (VYGOTSKY, 1983, p.34).

O autor evidencia que o processo de desenvolvimento humano é histórico e
cultural, tendo sua fonte nas relações que as crianças estabelecem, nos vários ambientes
os quais frequenta e na qualidade das interações vivenciadas. Ocorre, então, uma fusão
entre o desenvolvimento natural da criança e o desenvolvimento cultural, nas quais se
originam as funções psicológicas superiores. Tal desenvolvimento, de forma alguma, é
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considerado um processo linear, mas um processo dinâmico, permeado por tensões e
contradições em um contexto de relações humanas.
4.1.2 A Professora: Desafios no Trabalho com Crianças de Zero a Três Anos de
Idade
As próximas questões se referem às professoras, a sua formação inicial no curso
de Pedagogia e à participação em cursos de formação continuada, bem como aos aspectos
relacionados às suas escolhas em trabalhar com as crianças de zero a três anos de idade.
As perguntas relacionadas às professoras buscaram investigar os sentidos e significados
que elas atribuem à realização do trabalho com as crianças de zero a três anos de idade e
os motivos de sua opção por essa faixa etária. Assim, os Quadros 23 e 24 mostram os
resultados da nossa investigação sobre os motivos da escolha em trabalhar no campo da
Educação Infantil e, especificamente, com crianças de zero a três anos de idade.
Quadro 23: O que significa para você ser professora na Educação Infantil?

Dimensão maternal

Dimensão pedagógica, ênfase no aprendizado e
desenvolvimento das crianças

Dimensão pessoal/valores

ser amiga, educar com carinho e atenção, gostar de
crianças pequenas, amor, carinho, cuidado, um
sacerdócio, gratificante, as crianças transmitem paz,
amor e alegria, semear o bem e o amor.
15 Professoras = 38.4%
formar consciências, contribuir para a formação
humana, ajudá-los a se desenvolverem, planejar
espaços, brincadeiras e mediações, conhecer a
especificidade do trabalho com a criança pequena,
criar uma atmosfera de acolhimento, afeto e
aprendizagem, planejar, registrar.

19 Professoras = 48.7%
ser ética, paciente, responsável, dedicada,
importante para minha vida profissional, aceitar as
crianças, um aprendizado, desafio e prazer, saber
lidar com as crianças, algo nobre, estar preparada
para mudanças.
14 Professoras = 35.9%

Fonte: Arquivo da pesquisadora/NEPIEC, 2015 – 2016.

Os dados do Quadro 23 mostraram que 38,4% das professoras apresentaram
respostas ligadas ao papel da mulher como naturalização de suas características
femininas, como amiga, gostar de crianças, educar com carinho, dentre outras
características que nos remetem aos primórdios das instituições educativas – as quais
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enfatizavam a vocação e os atributos maternos como o centro do atendimento às crianças,
como discutimos na seção anterior. Pesquisadoras como Alves (2002, 2007) e Silveira
(2015) mostraram a persistência de uma cultura de gênero e da atividade docente nas
instituições de Educação Infantil ligadas à maternagem. Na dimensão pessoal,
percebemos que 36% das professoras enfatizaram características tais como ser paciente e
responsável; aceitar as crianças. Esses depoimentos coadunam com a dimensão maternal,
ou seja, uma mulher paciente, que aceita as crianças e realiza algo nobre.
Prosseguindo com a análise dos dados, é possível observar que, para 48,7% das
professoras, parte das respostas indica uma ênfase no aprendizado e desenvolvimento das
crianças e outras se centram na ação do Pedagogo enquanto profissional da educação.
No Quadro 24, as professoras enfatizaram novamente uma concepção balizada
nos atributos femininos, sendo as características: gostar de crianças, cuidar e proteger.
Isso aliado a uma visão tradicional de crianças como “puras”, “sem vício”, o que tende a
tornar o trabalho das docentes “algo bom”, “maravilhoso”.
Quadro 24: Os motivos de escolha para ser professora de crianças de zero a três anos.

Concepção de criança

Trabalho docente

é a melhor faixa etária, sem vícios, é maravilhoso,
gratificante, adoro, as vezes me sinto mãe de todos,
muito feliz, cuidar e proteger, amor, carinho,
cuidado e atenção, contribuir para um mundo
melhor, amar muito, ter paciência, ensinar com
carinho e renovar sempre, são verdadeiras,
amorosas, porque gosto, precisam mais da
professora do que os grandes, meu sonho, não tive
tempo de acompanhar o desenvolvimento da filha,
são puros; são graciosos, cansa o corpo e a mente
mais é gratificante; são pequenos, encantadores e
cheios de energia e vontade de aprender
24 Professoras - 61.5%
assumir o compromisso com o cuidar e educar, é ser
observadora constante, mediar e suprir as
necessidades, saber ouvir a criança, ser criativa,
interagir bem com a comunidade escolar, estar
disposta a correr, brincar, cantar e aprender, ter
preocupação em como lidar com a criança
diariamente, reconhecer as particularidades e lidar
com os sentimentos de cada um, fui escolhida, tenho
mais afinidade com os pequenos, gosto de trabalhar
com o lúdico, é gratificante acompanhar suas
descobertas e evoluções, não é fácil, é preciso
interagir, aprender e também ensinar; melhor os
pequenos do que os de 9 e 10 anos; porque contribuo
com a formação de identidades; porque vejo o
quanto é importante desenvolver um trabalho
responsável e comprometido com elas; tenho o dom
de interagir com elas.
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Formação

36 Professoras - 92.3%
conhecimento,
ter
conhecimento
do
desenvolvimento infantil, afeto, é muito bom mais
requer muito conhecimento, precisa ter perfil e
formação em Pedagogia, ser um mediador e ensinálos a conviver; especializei-me nesta área.

9 Professoras - 23%
Fonte: Arquivo da pesquisadora/NEPIEC, 2015 - 2016

Para a realização do trabalho docente, nota-se que 92,3% das professoras
enfatizaram a criatividade, o compromisso, a afinidade com os pequenos, o lúdico, as
interações, dentre outros fatores, que sem dúvida, são importantes. É preciso destacar que
embora a dimensão maternal esteja presente nas respostas das professoras como
percebemos no Quadro 24, a quase totalidade das professoras evidenciam aspectos
ligados à realização do trabalho docente. Percebemos em suas falas a intencionalidade
quando expressam o seu compromisso com o cuidar e educar, em ser observadora
constante do que ocorre com a criança nos vários momentos e vivências na instituição,
sabendo ouvi-las e acompanhando suas descobertas e evoluções. Quando tratamos na
seção 3 sobre o trabalho docente, vimos que este se dá em uma relação afetiva em que
seres humanos vinculam-se uns aos outros (ALMEIDA 1998, HYPÓLITO E
GRISHCKE, 2013). Desta relação afetiva não deve estar ausente o compromisso com o
trabalho docente que precisa ser pensado, planejado e organizado com vistas ao
desenvolvimento integral das crianças. Porém, o afeto para com as crianças, atendendoas em todas as dimensões é fundamental para que se sintam seguras e confiantes na
instituição.
Chamou-nos a atenção o fato de que somente 23% das professoras entrevistadas
mencionaram aspectos ligados à formação para a realização do trabalho na Educação
Infantil. Por vezes, a realização do trabalho docente nas instituições pode tornar-se uma
rotina cristalizada de atividades repetitivas como nos mostrou Alves (2006), em que as
professoras tomam somente o fazer como referência das ações docentes. As condições
docentes como os baixos salários, a jornada de trabalho e a falta de oportunidades de
formação continuada fazem com que a formação possa ser colocada em segundo plano,
em que não se vê a possibilidade de estudos teóricos nem a sua valorização.
No processo, é preciso que se destaque a articulação teórico-prática dessa
formação, na construção de uma Educação Infantil de qualidade referenciada. Nesse
sentido, pensamos ser fundamental que os professores valorizem não só os aspectos da
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preparação da formação para uma atuação “prática”, mas que também considerem a
importância do pensamento teórico a ser desenvolvido no processo formativo, como nos
mostrou Barbosa (2006, p. 279):
O pensamento teórico, por sua vez, tem suas particularidades. Ao refletir a
prática, as experiências sensório-objetivas vão cada vez mais incorporando um
caráter cognoscitivo, permitindo, daí, certas interações “mentais”,
interiorizadas com os próprios objetos e situações e, assim, determinando-lhes
novas formas de movimento.

Desse prisma, ressaltamos a necessidade da formação teórica sólida (ANFOPE,
2002), para tornar possível a realização da práxis, unidade teoria e prática, atividade
mediadora entre o concreto. Ou seja, a ação real, o acontecimento, o objeto e o concreto
pensados, único meio possível de transformação ou superação de um estado atual que se
deseja modificar Marx (1983).
Na sequência do questionário, no que se refere aos aspectos relacionados à
professora, indagamos quais conhecimentos seriam necessários às professoras de crianças
de zero a três anos de idade na realização do seu trabalho. Verificamos que 51,3% das
respostas dizem respeito à educação e ao ato pedagógico, ou seja, a ação da professora
com as crianças no cotidiano da instituição, como ter conhecimento sobre a organização
da sala, saber elaborar atividades, dentre outras. Relacionadas ao educar, obtivemos
43,6% de respostas enfatizando o embasamento teórico, conhecer sobre os aspectos do
desenvolvimento da criança, reconhecer a individualidade das crianças, bem como
compreender as ações de cuidados e educação. Sobre a formação e o conhecimento dos
professores, 35% das respostas enfatizaram a necessidade da realização de formação
específica na área, como cursos de especialização e a formação continuada, mas também
mencionaram a necessidade de conhecimentos sobre músicas, histórias e filmes infantis.
No Quadro 25 indagamos as professoras a respeito da sua experiência e os
conhecimentos necessários para a realização do trabalho docente com as crianças de zero
a três anos de idade.
Quadro 25: Considerando sua experiência e o que conhece da Educação Infantil, quais
conhecimentos a professora de zero a três anos precisa possuir?

Cuidado

Noções de primeiros socorros; conhecimentos sobre
mordidas; gostar de crianças, saber cuidar; ser
afetuosa, e olhar a criança como um ser indefeso que
precisa de cuidados; saber sobre cuidados e higiene,
dar segurança.
15 Professoras = 38.4%
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Educação e ato pedagógico

Formação e conhecimentos do professor

Educar

noções sobre o brincar, saber organizar a sala, o
ambiente; ter criatividade, saber elaborar atividades
e brincadeiras, saber sobre o desenvolvimento da
fala de forma lúdica, saber lidar com as crianças no
dia a dia, saber estabelecer limites, ter uma boa
relação com as crianças e adultos.
20 Professoras = 51.3%
saberes da psicologia, sociologia, didática, ter pósgraduação na área, todos os possíveis, formação em
Pedagogia e realizar formação continuada na área,
muito conhecimento e maturidade profissional,
músicas, histórias e filmes infantis.
14 Professoras = 35.9%
conhecer os objetivos gerais da Educação Infantil
conforme os RNCEIs; muito embasamento teórico;
conhecer o desenvolvimento físico, afetivo,
intelectual e emocional, reconhecer que cada um é
único, educar e cuidar.

17 Professoras = 43.6%
4 Professoras = 10.2%
Não responderam
Fonte: Arquivo da pesquisadora/NEPIEC, 2015 - 2016

No Quadro 25, ao refazer a leitura das respostas dadas pelas professoras, ou seja,
revisitando os dados, como nos ensina Ianni (1985, p. 2), sobre a realidade, observamos
nas falas das professoras a relação entre cuidados e educação.
Ela parte da preliminar de que a realidade social não se dá a conhecer a não ser
pela reflexão demorada, reiterada, obstinada [...] eu acho bom insistir nessas
palavras, “reiterada”, “obstinada”, porque essa observação, de fato, se demora
sobre o objeto, para desvendar no objeto, dimensões que não são visíveis, que
não são dadas.

Percebemos nas quatro dimensões em que foram constituídas as respostas das
professoras, após revisitar os dados, a intrincada relação cuidar-educar. Quando as
professoras disseram que é preciso conhecer noções de primeiros socorros, dar segurança
e cuidar da higiene, fizeram referência aos cuidados necessários e importantes. Porém,
destacaram que é preciso saber elaborar atividades e brincadeiras, conhecer o
desenvolvimento da fala, e a ter formação inicial e continuada, bem como o conhecimento
da legislação.
Para Ianni (1985), ao revisitar os dados e observá-los detidamente, é possível
realizar outras leituras e perceber que neles se revelam outras faces, outras nuances e
conexões que não haviam sido percebidos anteriormente, que não são dadas
explicitamente, mas que se revelam respondendo ao esforço do pesquisador em pensar,
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refletir teoricamente e abstrair dos dados as informações que poderão nos levar à
totalidade do objeto. Assim, a totalidade das falas das professoras nesta questão instigounos a pensar na relação educar e cuidar inserida no cotidiano da creche.
As ações de educar e cuidar se destacam como objetivo das DCNEI, fixadas pela
Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009, que a define como:
Primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e pré-escolas, às quais
se caracterizam como espaços institucionais não domésticos que constituem
estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e cuidam de
crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada integral ou
parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de
ensino e submetidos a controle social (DCNEI, 2010, p. 14).

O binômio educar e cuidar tem sido alvo de pesquisas e discussões acadêmicas,
como mencionamos na seção 2, em um esforço de desvendar e explicitar sua definição
enquanto ação indissociável e parte da especificidade da Educação Infantil, como
mostraram Lins (2014), Oliveira (2013) e Souza (2013).
Para Alves e Silva (2016, p. 3),
Com base no materialismo histórico-dialético, constatamos que a
complexidade da Educação Infantil requer a compreensão do cuidar-educar de
maneira crítico-dialética para que sejam consideradas, no processo educativo,
as peculiaridades da criança e de sua educação.

As autoras destacam a necessidade da atenção ao binômio para que não seja um
“chavão”, ou algo do qual se fala e não existe de fato, ou ainda cuja materialização não é
percebida nas ações das professoras nas creches. E o que pressupõe que exista essa
indissociabilidade entre educar e cuidar?
Afirmamos que existe a indissociabilidade entre educar e cuidar quando existe
intencionalidade nas ações para e com as crianças, respeitando suas peculiaridades e
individualidades, atendendo-as na integralidade, em um dado lugar e momento histórico.
Porém, este aspecto não é a totalidade do trabalho docente que se realiza com as crianças
de zero a três anos de idade.
Essas ações encontram-se desconectadas, ou seja, dissociáveis quando o trabalho
que se realiza na instituição de Educação Infantil se faz desinteressado, mecânico e
alienado.
Ao voltar aos dados sobre a ‘criança’ e a ‘professora’, percebemos que, para as
professoras da Educação Infantil do município de Jataí, as dimensões ‘socioculturais e
afetivas’, o ‘cuidar e educar’ e a ‘Pedagógica’ são elementos que nos parecem constituir
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o trabalho docente o qual se realiza com as crianças de zero a três anos de idade nas
creches. Essas dimensões se destacaram nas respostas dadas ao questionário Perfil
Profissional II, nos itens que dizem respeito à ‘criança’ e à ‘professora’.
No Quadro 26 têm-se as respostas dadas pelas professoras quando questionadas
sobre a realização do curso de Pedagogia.
Quadro 26: Fale sobre a realização do curso de Pedagogia, descrevendo a sua trajetória
e apontando os elementos significativos para a realização do trabalho docente
com as crianças de zero a três anos.
Não responderam

O curso de Pedagogia como promotor de
conhecimentos:

O curso de Pedagogia não trouxe conhecimentos
sobre a criança de zero a três anos

5 Professoras = 12.8%
contribuiu muito, principalmente as disciplinas,
cultura e infância, a didática, a psicologia e o
estágio; o curso e a prática são essenciais para um
bom trabalho; a ser um profissional qualificado;
promover um ambiente adequado, como um apoio
pedagógico; aprendi coisas novas sobre o
desenvolvimento infantil, como acontece a
aprendizagem; as influências do meio, o trabalho em
equipe, como envolver os alunos.
18 Professoras = 46.1%
proporciona teoria, mas, na prática, é bem diferente;
aprendi mesmo no magistério e na prática, aprendi
nos momentos de planejamento e na formação
continuada, pouco se falou sobre zero a três anos.

16 Professoras = 41%
Fonte: Arquivo da pesquisadora/NEPIEC, 2015 – 2016.

Em relação às contribuições do curso de Pedagogia para a atuação com a criança
de zero a três anos de idade, 46% das professoras consideram que o curso trouxe
contribuições, especialmente algumas disciplinas, como “sociedade, cultura e infância”,
a “didática”, a “Psicologia” e o “estágio”, que proporcionam o contato direto das
acadêmicas com a instituição educativa. Destacaram também alguns conteúdos que,
segundo as professoras, contribuíram mais com o trabalho a ser realizado na Educação
Infantil. As professoras dos CMEIs e CEIS de Jataí são formadas pela UFG/Regional
Jataí, como vimos na seção 4, e apenas três professoras realizaram sua formação inicial
em outras instituições. Este dado difere das pesquisas analisadas no capítulo I sobre as
contribuições dos cursos de Pedagogia para a realização docente com a criança de zero a
três anos de idade, pois mais da metade das participantes da pesquisa consideram que o
curso contribuiu para a realização do seu trabalho. Este dado pode indicar a viabilização
de outras pesquisas sobre a formação em Pedagogia e a Educação Infantil em Jataí.
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Contudo, 41% consideraram que o curso de Pedagogia não trouxe contribuições
para o trabalho com a criança de zero a três anos de idade, enfatizando a separação entre
teoria e prática, e ressaltando, todavia, a importância dos momentos de planejamento e a
formação continuada como importantes na realização do trabalho na creche. Algumas
pesquisas, como vimos na seção 2, mostraram sobre as possíveis falhas na formação
inicial nos cursos de Pedagogia e que essas precisam ser superadas no cotidiano do
trabalho nas instituições (BRAGATO, 2011; DALRI, 2007; SOUZA, 2013;
VOLTARELLI, 2013). Para KIEN (2009), o lugar da Educação Infantil nos cursos de
Pedagogia permanece em segunda ordem em relação ao Ensino Fundamental.
Esta mesma realidade foi encontrada na pesquisa de Martins (2007, p. 105):
Pudemos constatar em nossa pesquisa com os discentes do Curso de Pedagogia
da FE/UFG que a formação de professores para a Educação Infantil ainda está
atrelada à ideia de que não é necessário nível superior para atuar junto às
crianças pequenas, e esse dado é mais alarmante quando analisamos o
atendimento oferecido às crianças de zero a três anos, pois nessa etapa a
ausência de profissionais habilitados é cada vez maior.

Nessa perspectiva, as professoras acabam participando de uma formação que não
lhes permite pensar e atuar criticamente sobre a realidade que está posta. Pelo contrário!
As formações são frágeis, restando ao profissional a obediência e a submissão a modelos
hegemônicos.
Quando questionadas sobre a participação nos cursos de formação continuada
(Quadro 27), 12,8% disseram que não participaram nos últimos cinco anos e 33,3%
afirmaram que participaram dos cursos promovidos pela Secretaria Municipal de
Educação. É importante mencionar que a SME, por meio do Departamento de Educação
Infantil, nos últimos cinco anos, promoveu parcerias, com o curso de Enfermagem da
Universidade Federal de Goiás, e promoveu dois cursos de 40 horas cada um,
desenvolvendo um trabalho específico, voltado para os cuidados com a higiene, primeiros
socorros, dentre outros aspectos que foram discutidos com as professoras.
Promoveu-se também em parceria com a UFG - Regional Goiânia por meio do
NEPIEC, para as professoras da Educação Infantil da rede Municipal de Jataí, dois cursos
de formação continuada. Os cursos: Currículo, Planejamento e Organização do Trabalho
Pedagógico na Educação Infantil; e Educação Infantil Infâncias e Arte, aconteceram
simultaneamente entre os anos de 2013 e 2014, em que participaram 80 professoras. Estes
cursos aconteciam nas sextas-feiras à tarde e à noite, e aos sábados pela manhã. É
importante ressaltar a participação das professoras da Educação Infantil nos cursos de
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formação continuada, pois mesmo diante da impossibilidade de progressão em sua
carreira ainda permanecem resolutas nos cursos oferecidos.
Quadro 27: Você participou de cursos de formação continuada nos últimos cinco anos?
Quais? Esses cursos auxiliam na realização do seu trabalho docente com
as crianças pequenas?
Sim
Não
PQVAE Programa de Qualidade de Vida com
Amor Exigente
Promovidos pela Secretaria Municipal de
Educação
Cuidados
Pós-graduação

2 Professoras = 5%
5 Professoras = 12.8%
4 Professoras = 10.2%
planejamento bimestral, palestras
13 Professoras = 33.3%
noções de primeiros socorros; curso de berçaristas
3 professoras = 7.7%
Psicopedagogia; Educação Infantil; Gestão;
Política,
Gestão
e
Financiamento
da
Educação/UFG.
7 professoras = 17.9%
Psicopedagogia

Pós-graduação em andamento
2 Professoras = 5%

NEPIEC

Currículo, Planejamento e Organização do Trabalho
Pedagógico na Educação Infantil; Educação Infantil
Infâncias e Arte.
7 Professoras = 17.9%

Grupo de estudos sobre a Educação Infantil
UFG/mensal
Linguagem

Apoio à docência

Uma professora = 2.5%
Ler me ajuda a progredir no meu trabalho; Práticas
metodológicas de escrituração no ambiente escolar;
Alfabetização e letramento; Pró-letramento; Pnaic;
Contadores de histórias; A prática da alfabetização
infantil
6 Professoras = 15.3%
Psicologia para quem ensina; A qualidade na
Educação Infantil; Estratégia de ensinoaprendizagem; A pedagogia do sucesso – uma
prática pedagógica competente; Sucata e recreação
na Educação Infantil; Música e artes no processo de
socialização de crianças bem pequenas.

5 professoras = 12.8%
Fonte: Arquivo da pesquisadora/NEPIEC, 2015 – 2016.
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Promoveu-se também um curso de formação para coordenadoras pedagógicas das
creches. Este curso foi realizado na própria SME, pelas assessoras da Educação Infantil14.
Foi um curso de 80 horas, realizado quinzenalmente, à tarde, nas quartas-feiras, que teve
por objetivo o estudo da legislação, formas de planejamento e elementos da rotina para o
trabalho com a criança de zero a três anos de idade.
A UFG/Regional Jataí tem sido parceira na promoção de cursos, palestras e grupos
de estudos, para os quais os professores da Rede são convidados a participar. Ter uma
Universidade Federal em parceria com a SME proporciona momentos ricos de formação
e reflexão sobre o trabalho que se realiza nas Instituições Educativas do município,
melhorando a qualidade do mesmo e, de certa forma, torna-se um campo de estudos e
pesquisas para os docentes da Universidade. Essa troca favorece os processos de
construção de conhecimentos e o envolvimento entre os dois campos educacionais.
As professoras participaram de programas oficiais, como Alfabetização e
Letramento e o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), em que o
Governo Federal, o Distrito Federal, os estados e municípios devem assegurar que todas
as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de idade, ao final do 3º ano do ensino
fundamental.
Sobre a formação continuada é preciso criar estratégias para que as professoras
possam realizá-los, pois após um dia intenso de trabalho e de cuidar das demandas
particulares, ainda ter disposição e vontade de realizar cursos no período noturno é um
desafio, muitas vezes insuperável. Pelos dados as professoras mostraram que a formação
continuada da forma como é realizada ainda não promove a qualidade na educação da
criança de zero a três anos, pois somente 5% disseram sim.
4.1.3 Sobre Alguns Aspectos na Realização do seu Trabalho como Professora
Nesta questão, que se refere à organização da rotina diária das professoras, a
maioria delas menciona que existe uma rotina preestabelecida pela instituição para o
funcionamento da mesma, pois, horários e espaços precisam ser compartilhados e
respeitados. Um exemplo dessa rotina diz respeito aos horários de alimentação, que se
inicia com o café da manhã, realizado no refeitório, até o jantar, que é servido na maioria

14

A Secretaria Municipal de Educação de Jataí, conta com um Departamento de Educação Infantil a quem
compete promover a formação continuada dos professores da rede.
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das instituições ás 16 horas. Para tanto, é preciso organizar os horários de cada refeição,
pois os espaços dos refeitórios não comportam o número de crianças que frequentam
diariamente a instituição. No município, existem três CMEIs construídos pelo Programa
Nacional de Reestruturação e Aquisição de equipamentos para a Rede Escolar pública de
Educação Infantil (Proinfância). Nessas instituições, é possível que as crianças façam as
refeições no mesmo horário, pois o prédio foi planejado especificamente para o
atendimento às crianças.
Os espaços coletivos, como parques, áreas cobertas, salas de vídeo, brinquedoteca,
dentre outros, também precisam de horários e dias da semana previamente agendados
para a organização da instituição como um todo e para o planejamento da professora de
cada agrupamento. É preciso buscar a construção de novos prédios do programa
Proinfância, para que as crianças tenham espaços adequados as suas necessidades nas
Instituições de Educação Infantil. Ademais, acreditamos que as trocas e a convivência
entre crianças com idades diferentes são essenciais para o desenvolvimento e
aprendizagens delas.
Sabemos que o trabalho docente se constitui de vários elementos que o
influenciam diretamente. Elementos os quais estamos discutindo neste trabalho; tais
como, as condições subjetivas e objetivas das professoras, envolvendo a sua vida, no
sentido de uma totalidade humana e profundamente complexa. Neste item, tivemos como
objetivo indagar sobre a ação docente das professoras das crianças de zero a três anos de
idade. As perguntas visaram investigar as relações que elas estabelecem entre si ao
planejar o seu trabalho, nas leituras e consultas que realizam ao planejar, bem como em
suas práticas de avaliação, conforme Quadro 28:
Quadro 28: Você tem uma professora que é mais próxima no cotidiano de trabalho com
quem você troca opiniões, planeja junto, etc. Como você realiza o planejamento?
Sim

Não

Semanalmente

Quinzenalmente

19 Professoras = 48.7%
tenho pouco contato com outros professores, as
agentes colaboram, no sábado faço o plano da
semana, trocamos opiniões, mas não planejamos
juntas
12 Professoras = 30.7%
aos finais de semana pesquisando em fontes
diversas; junto à outra professora do mesmo
agrupamento e à coordenadora; junto às educadoras
da sala, usando uma história como eixo das demais
atividades;
16 Professoras = 41%
reunimo-nos e planejamos
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Através dos direitos de aprendizagem
Com base na matriz curricular da SME e nos
planejamentos realizados semestralmente
Com a equipe da SME/Semestralmente
Rotina diária:

Pesquisando (Fontes)
Desenvolvimento e faixa etária:

2 Professoras = 5%
Uma professora = 2.5%
20 professoras = 51.3%
Uma professora = 2.5%
de acordo com a minha rotina; seguindo a rotina e
os RCNEIs; estabeleço uma rotina e projetos
necessários; procuro realizar um trabalho coletivo
4 Professoras = 10.2%
em livros literários e autores que tratam da
Educação Infantil;
Uma professora = 2.5%
observando o desenvolvimento da turma
Uma professora = 2.5%

Fonte: Arquivo da pesquisadora Nepiec 2015/2016.

Sobre a realização do planejamento, 48,7% das professoras o realizam no coletivo,
na própria instituição, e 51,3% usam como base para a sua realização, a matriz curricular
do município, sobre a qual tratamos anteriormente.
Em algumas instituições, as diretoras organizam horários semanais para que as
professoras do mesmo agrupamento possam estar juntas e realizar o planejamento. Esses
horários, geralmente, são possíveis quando a instituição conta com professores de
Educação Física para atender às crianças uma vez por semana ou no horário do sono,
momento em que elas ficam sob a responsabilidade das agentes educativas. Sabemos que
esses momentos não são suficientes e nem ideais para que as professoras possam, de fato,
repensar o seu trabalho, discutir com as colegas sobre suas dificuldades e necessidades,
inclusive de estudos necessários à realização do trabalho docente.
O processo educativo, em todos os níveis, etapas e modalidades, sobretudo na
Educação Infantil, pressupõe a atuação de professores com métodos de
trabalho que enfatizem e possibilitem uma análise crítica e constante da prática
pedagógica, profissionais que veem e entendem a criança e suas
singularidades. Professores que sejam preparados teórica e praticamente para
compreender as diversidades do dia a dia, sem fixarem-se em modelos prontos,
receitas pré-determinadas, mas que buscam diferentes maneiras de fazer,
pensar e (re)criar cotidianamente a Educação Infantil, na qual se insere a
complexa relação cuidar e educar (ALVES E SILVA, 2016, p.7/8).

Defendemos o direito das professoras de terem, efetivamente, momentos de
planejamento dentro do seu horário de trabalho. As aulas extras como, por exemplo, com
os profissionais da Educação Física atuando nas creches, com as crianças, da forma como
é realizado e, sobretudo a falta de planejamento conjunto desse professor com a
professora do agrupamento, faz com que, muitas vezes, se torne um momento de tensão
nas instituições. Em visita a uma instituição, observou-se um desses momentos no
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berçário em que a professora de Educação Física chegou e sentou-se no chão, onde
estavam alguns bebês brincando. Após alguns minutos, pegou um bebê para realizar uma
atividade individual no colchonete. Foi um choro geral, o bebê chorava muito e os outros
que se assustaram com a situação, começaram a chorar também. A professora do
agrupamento sentou-se junto para acalmar as crianças e possibilitar o encaminhamento
das atividades, que não deram certo neste dia (DIÁRIO DE CAMPO, 24/08/2015).
É importante pensar e planejar coletivamente esses momentos que, muitas vezes,
mostram-se improvisados e geram desconforto para as crianças e para os professores
envolvidos.
A realidade da docência nas instituições de Educação Infantil ainda apresenta
muitos desafios e dificuldades tais como: a falta de profissionais, o número de crianças
nos agrupamentos que em Jataí é grande, pois, nos berçários I e II, são 18 crianças, e nos
maternais I e II são 20, além da jornada de trabalho de 8 horas diárias com as crianças.
Porém, em algumas instituições os maternais ficam com 22 ou 24 crianças, pois, como
faltam vagas para essa faixa etária, as instituições, às vezes, excedem o número permitido
pela resolução do município.
Nestes fatores se revelam a intensificação do trabalho docente na Educação
Infantil que geram o desgaste dos profissionais no processo de trabalho, pois, precisam
atender a um número maior de crianças com o mesmo número de profissionais.
Pesquisas mostram que as professoras não conseguem sequer usar o toalete, tomar
água, dentre outros fatores que acarretam consequências a sua saúde. Em uma dessas
pesquisas realizadas na rede municipal de Belo Horizonte observou-se que:
O cansaço ao lidar com as crianças pequenas é outra questão que aponta para
a intensificação do trabalho. Para as profissionais do berçário, o cansaço físico
é assinalado como um aspecto de sobrecarga do trabalho por exigir, várias
vezes ao dia, movimentos de se agachar, levantar, carregar as crianças no colo,
para as trocas de fraldas e banhos (PINTO, DUARTE e VIEIRA, 2012, p. 619).

Reiteramos a necessidade de se repensar o número de crianças nos agrupamentos
do município de Jataí, pois este interfere diretamente na qualidade do trabalho docente,
na saúde das profissionais e principalmente, originando prejuízos ao atendimento das
crianças, comprometendo suas aprendizagens e o seu desenvolvimento.
No Quadro 29 temos as respostas à pergunta que busca investigar em que se
baseiam as professoras, quando preparam as atividades que serão desenvolvidas junto às
crianças.
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Quadro 29: Em que se baseia ao preparar as atividades a serem realizadas com as
crianças?
Na matriz curricular orientada pela SME
No planejamento
Nas rodas de conversa e leitura sempre surgem
temáticas

26 Professoras = 66.6%
5 Professoras = 12.8%

Uma professora = 2.5%
Na faixa etária das crianças, em suas realidades, em
suas capacidades, nos diagnósticos, em suas
Desenvolvimento, aprendizagem e idade
necessidades de aprendizagem e desenvolvimento,
na instituição
23 Professoras = 59%
Internet, livros teóricos sobre Educação Infantil,
revistas, outros
Pesquisa em fontes diversas
7 Professoras = 17.9%
3 Professoras = 7.7%
No dia a dia das crianças
Uma professora = 2.5%
Nos RCNEIs
Fonte: Arquivo da pesquisadora/NEPIEC, 2015 – 2016.

As professoras mencionaram a matriz curricular do município como principal
fonte para a realização do planejamento, num total de 66,6%, como vimos no Quadro 28
e, consequentemente, para se preparar as atividades que serão desenvolvidas com as
crianças. A matriz curricular é o documento orientador do trabalho pedagógico
desenvolvido nas creches. Está organizada em eixos temáticos, em que se apresentam as
expectativas de aprendizagens e os conteúdos a serem trabalhados pelas professoras, que,
a partir desses, elaboram as atividades. Por exemplo, no eixo temático sobre música no
berçário I, tem-se como uma das expectativas, no primeiro bimestre, “perceber e imitar
sons”, e, como conteúdos, “vivência com a música, percebendo-a como uma forma de
expressão individual e coletiva que favorece a socialização”. A professora, a partir dessa
orientação, elabora os procedimentos, ou seja, as atividades para o trabalho com as
crianças, buscando alcançar esse objetivo.
Na seção anterior apresentamos nosso posicionamento sobre a matriz curricular
do município que tem como base os RCNEI (BRASIL/ RCNEI, 1998), e a necessidade
de superação desses modelos escolarizantes, pois os mesmos podem comprometer o
desenvolvimento integral da criança, que deve ter como eixo central as interações e as
brincadeiras, como preconiza as DCNEI (BRASIL/ DCNEI, 2009).
Percebemos, em algumas respostas, que, para além da matriz curricular que
orienta o trabalho a ser realizado, as professoras buscam outros recursos para planejar as
atividades com as crianças, verticalizando seus objetivos como menciona a professora
(P37), quando diz “Nas rodas de conversa e leitura, sempre surgem temáticas”, e também
a professora (P1), quando diz “Usando uma história como os demais eixos de atividades”.
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Estas respostas suscitam um olhar para o quê a criança de fato está interessada, trata-se
de um olhar que escuta, observa e atende suas necessidades e curiosidades.
Outro aspecto muito destacado nas respostas das professoras (59%) refere-se aos
aspectos relativos ao desenvolvimento, aprendizagem e idades das crianças como o meio
pelos quais as professoras balizam as atividades a serem realizadas em seus
agrupamentos.
Vygotsky (1983) evidencia que os fatores biológicos se desenvolvem mediante
um processo social, em que a criança, desde o seu nascimento, por meio do uso dos
reflexos incondicionados no início, recebe deste meio externo os elementos culturais para
a sua aprendizagem. A concepção que Vygotsky apresenta evidencia sua influência
marxista, pois, nela, a criança é fruto do meio social da qual é parte e como um agente
ativo atua e transforma esse meio, apropriando-se da cultura existente e produzindo
cultura ao mesmo tempo. Assim, em uma relação dialética, a criança, nos vários
ambientes dos quais é parte, aprende e se desenvolve em um processo que envolve
movimento, tensão e contradição.
Wallon (1968), dedicou-se também a estudar o desenvolvimento do psiquismo
infantil a partir das suas condições orgânicas e sociais, evidenciando a dialética entre
esses processos, tal como Vygotsky e seus colaboradores. Para o autor, o biológico
engendra as condições para a vida em sociedade e o meio social faz possível o
desenvolvimento das capacidades biológicas de forma dialética, evidenciando que a
criança, desde o seu nascimento, é geneticamente um ser social. “É do meio que depende
o sistema linguístico, cujo uso a criança adquire” (WALLON, 1968, p. 54).
Nessa concepção, a criança, desde o seu nascimento, precisa do outro para
sobreviver e, nesta relação interpessoal, dialética e social, a criança atua sobre o mundo
e é transformada por ele.
Para Barbosa (1997, p. 30):
Seria, portanto, no decorrer das interações com objetos e outras pessoas, em
diferentes situações e momentos, que a criança, desde tenra idade, iria se
apropriando de instrumentos materiais e simbólicos, de signos (palavras,
números, formas, cores, etc) e significados, os quais vão ganhando a qualidade
de mediadores nas relações que criam ou estabelecem com os objetos, pessoas
e situações.

A instituição de Educação Infantil, frente a essa concepção, assume um importante
papel social, pois ela pode promover e ampliar as vivências culturais das crianças,
promovendo aprendizagens e favorecendo o desenvolvimento das funções psicológicas
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superiores, nas diversas interações e atividades que proporciona. O (A) professor (a) da
Educação Infantil, em sua relação com as crianças, promove o seu desenvolvimento,
criando situações novas que instiguem a curiosidade e interesse das crianças.
El concepto de desarrollo de las funciones psíquicas superiores y el objeto de
nuestro estúdio abarcan dos grupos de fenômenos que a primera vista parecen
completamente heterogêneos pero que de hecho son dos ramas fundamentales,
dos cauces de desarrollo de las formas superiores de conducta que jamás se
funden entre si aunque están indisolublemente unidas. Se trata, em primer lugar
de procesos de domínio de los médios externos del desarrollo cultural y del
pensamiento: el lenguaje, la escritura, el cálculo, el dibuji; y em segundo, de
los procesos de desarrollo de las funciones psíquicas superiores especiales, no
limitadas ni determinadas com exactitud, que em la psicologia tradicional se
denominam atención voluntária, memória lógica, formación de conceptos, etc,
tanto unos como otros, tomados em conjunto, forman lo que calificamos
convencionalmente como los procesos de desarrollo de las formas superiores
del nino (VIGOTSKY, 1983, p.29).

O contato humano com as formas externas da cultura, como a linguagem, a escrita
e o desenho, proporciona experiências que, aprendidas pela criança, constituem as
aprendizagens e promovem o desenvolvimento.
Na sequência do instrumento de investigação, Perfil Profissional II, questionamos
sobre quais concepções as professoras consideram fundamentais para pensar as atividades
a serem realizadas com as crianças.
Quadro 30: Que concepções considera fundamentais para pensar essas atividades?
Desenvolvimento e aprendizagem (Idade)

Concepção de criança

Trabalho docente (função social da Educação
Infantil)

Não responderam

o desenvolvimento das crianças; aspectos gerais da
aprendizagem; sobre o que atrai esta idade; a idade
das crianças
18 Professoras = 46.1%
que cada criança é única e aprende no seu tempo;
valorizar o que já sabem; pensar nas necessidades de
cada um; pensar que são seres ávidos por estímulos
e desenvolvem-se plenamente; concepção de
criança, aprendizagem, nada pode ser espontâneo;
significativa, valorização do sujeito histórico e a
formação humana; construção da identidade e da
autonomia; o brincar; respeito
10 Professoras = 25.6%
pensar no espaço e no tempo para cada momento do
dia; um bom planejamento, concepções filosóficas,
sociológicas e psicológicas; nos diagnósticos e
observações diárias; preparar atividades para cada
faixa etária; propor desafios e estímulos a
linguagem, ao raciocínio e aà criatividade; propor
atividades que levem a criança a se tornar crítica e
criativa pela mediação do professor, atividades
variadas, histórias, músicas
13 Professoras = 33.3%
7 professoras = 17.9%
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Fonte: Arquivo da pesquisadora/NEPIEC, 2015 – 2016.

Quando perguntamos sobre as concepções das professoras para pensar as
atividades a serem desenvolvidas com as crianças, 46,1% das professoras consideraram
serem fundamentais as concepções sobre o desenvolvimento e as aprendizagens
relacionadas às idades das crianças, como podemos perceber também no quadro 29, sobre
a realização das atividades. Sobre esse aspecto, é importante destacar as considerações de
Vygotsky (2010, p. 290) sobre o desenvolvimento da criança, iniciado com seu
nascimento, o que, segundo o autor:
O primeiro período pode ser denominado período da tenra infância, quando o
caráter ativo da criança é quase equivalente a zero. Suas funções biológicas são
determinadas principalmente pela alimentação: a criança come e dorme, cresce
e respira, e seu comportamento é integralmente determinado por essas
importantes funções. Por isso, a partir das formas do seu comportamento
desenvolvem-se aquelas que ajudam a realizar as referidas funções.

Nesse trecho, o autor faz referência a importantes funções que são partes da vida
da criança e da especificidade da Educação Infantil, ou seja, do trabalho realizado nas
creches, que são: comer e dormir, crescer e respirar como requisitos únicos de
sobrevivência, dos quais a criança depende do adulto responsável, o que diferencia este
trabalho docente do que é realizado em outras faixas etárias. Acrescenta, ainda, que “É
precisamente nessa fase que se realiza o maior acontecimento na vida da criança: ela
aprende a orientar os seus movimentos; pela primeira vez, coordena a atividade do olho
e da mão, estende-se em direção aos objetos situados a sua frente” (VYGOTSKY, 2010,
p. 291).
Daí a importância do trabalho docente que se realiza nas instituições de Educação
Infantil, cujo desconhecimento não permite observar e valorizar como diferente e
específico, pois, enquanto as crianças maiores estabelecem uma relação direta como o
meio, para a criança de tenra idade, “[...] o meio penetra nela através dos adultos”
(VYGOTSKY, 2010, p. 291). Na realização da docência, percebemos que as crianças
estão em momentos de desenvolvimento distintos e por esse motivo possuem
necessidades diferentes; uma precisa que se trabalhe a motricidade, para a outra é
importante que se desenvolva a linguagem, outra necessita de mais contato físico com a
professora, etc. É uma realidade diversa, em que as professoras são as parceiras mais
importantes das crianças, pois, estando sensíveis e observadoras, podem acolher as
crianças individualmente e no coletivo, mediando as relações entre as crianças e o mundo.
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Para que esse acolhimento aconteça, a professora precisa estar bem, sentir-se
acolhida e envolvida com a instituição da qual faz parte. Que lugar tem este adulto nas
instituições de Educação Infantil? Percebemos que, muitas vezes, lugar algum! Na
maioria das instituições em Jataí não existe um espaço destinado à alimentação e ao
descanso das professoras. Em algumas, nem mesmo um banheiro para adultos em boas
condições. Em um dos momentos nas instituições, presenciei uma professora se
alimentando dentro da sala do seu agrupamento, com seu prato de comida nas mãos,
enquanto observava algumas crianças que, naquele horário, “deveriam estar dormindo” e
não estavam (DIÁRIO DE CAMPO, 08/09/205). Como controlar os corpos infantis,
educando a criança em função do horário do trabalhador, que é tão afetado como ela? O
respeito, a valorização e o acolhimento aos professores são fundamentais para a realização
de um trabalho adequado.
Como falar de uma instituição complexa, em período integral, mas que nem
sempre o atendimento integral a criança é possível, dadas as condições objetivas dos
espaços físicos, número de profissionais suficientes, que proporcionem condições de se
realizar um trabalho digno e de qualidade referenciada com as crianças?
Para Sarmento (2015, p. 80), “Uma orientação da educação da infância em tempo
integral, centrada nos direitos da criança, considerará a necessidade de entender a
totalidade do ser humano no desenvolvimento da sua missão educativa”.
Sobre a avaliação do planejamento (Quadro 31) e das atividades realizadas com
as crianças, as professoras responderam que realizam a avaliação do planejamento e das
atividades em diferentes intervalos de tempo. As respostas mostraram que 56,4% das
professoras avaliam diariamente as ações por meio de anotações em diário de bordo,
observações no cotidiano junto às crianças, dentre outros, enquanto 5% das professoras o
fazem semanalmente, e 5% quinzenalmente. Sobre os relatórios descritivos, 41% das
professoras disseram fazer relatórios individuais e 10,2% fazem relatórios gerais.
Quadro 31: Você avalia o seu planejamento e as atividades desenvolvidas com as
crianças? Como isso é feito? Resulta em um relatório?

Diariamente
Semanalmente
Quinzenalmente
Relatório geral

anotações, observações, processo contínuo de
avaliação, caderno de registro, diário de bordo para
acompanhar o desenvolvimento das crianças e
refletir sobre a prática pedagógica
22 Professoras = 56.4%
2 Professoras = 5%
Uma professora = 2.5%
4 Professoras = 10.2%
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16 Professoras = 41%
Relatório individual
Verbalmente com a coordenadora, sem nenhum 4 Professoras = 10.2%
registro, não faço relatório
Pensando em minhas ações, nas atividades 5 professoras = 12.8%
propostas e no desenvolvimento das crianças
Ao final dos projetos, diagnósticos, conselho de 5 Professoras = 12.8%
classe, final de bimestre
Fonte: Arquivo da pesquisadora/NEPIEC, 2015 - 2016

A proposta pedagógica do município (Resolução CME nº 34, de 26/10/2006, p.
15) estabelece que:
No entanto, é por meio da avaliação cuja finalidade é diagnosticar o
desempenho do aluno, bem como, a tomada de decisão no que se refere à
melhoria em todos os aspectos. É o momento em que os educadores poderão
verificar a qualidade de seu trabalho, criar momentos de intervenção no
processo de ensino e aprendizagem e ampliar as relações com as famílias das
crianças.

A proposta pedagógica enfatiza o papel da avaliação enquanto acompanhamento
e mediação do desenvolvimento infantil, constituindo-se em um instrumento para análise
e planejamento das ações dos professores.
Sobre a avaliação na Educação Infantil, é importante que se façam registros
sistemáticos das observações cuidadosas a respeito de cada criança, em diferentes
momentos que compõem o dia na instituição. Cada detalhe observado pode revelar uma
necessidade, um desconforto, uma conquista, uma aprendizagem. Segundo Cristina
Parente (2009, p. 7): “O tipo de registro pode variar desde simples anotações a narrativas,
mais ou menos breves, incluindo registros de vídeo, imagens, fotos, produções e
realizações das crianças”. Todo este material permitirá à professora realizar uma
avaliação minuciosa das crianças, ao mesmo tempo em que possibilitará analisar sua ação
docente, que deve estar conectada aos objetivos que possui para e com as crianças.
Em relação aos aspectos que fundamentam o desenvolvimento da docência para
as crianças de zero a três anos de idade, as professoras trouxeram elementos sobre os
quais criamos dimensões que estão imbricadas neste processo. (Quadro 32).
Quadro 32: Que aspectos você considera fundamentais para o desenvolvimento da
docência?
Não responderam
Tipificação do trabalho docente/características
individuais

6 Professoras = 15.3%
amar, gostar de crianças; prontidão; sensibilidade;
estrutura física e emocional; humana; criatividade;
afetividade; bom senso; vontade; sensível;
dinamismo; paciência
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Trabalho com o centro na criança/aspecto
afetivo
Condições do trabalho/ profissionalização

10 Professoras = 25.6%
participação e envolvimento da criança; considerar
a capacidade de aprender e interagir com as
crianças; cuidar e educar; refletir sobre o
planejamento e ações pedagógicas; respeito à
criança; vínculos sociais e afetivos; conviver bem
com todos (pais, colegas e gestores)
11 Professoras = 28.2%
gostar de ser professora; atualizar sempre, estudar,
pesquisar; conhecimento pedagógico ou técnico;
estudo teórico; participação em seminários,
palestras, oficinas; compromisso, responsabilidade,
dedicação; ter o suporte necessário para o
planejamento e o desenvolvimento das atividades;
planejamento diário e trocas de experiências;
formação continuada; instigar a curiosidade das
crianças ao desenvolvimento; espaço físico
adequado; conhecimentos específicos; valorização
profissional
23 professoras = 58.9%

Fonte: Arquivo da pesquisadora/NEPIEC, 2015 - 2016

Nessa dimensão, 25,6% das professoras destacaram algumas características
individuais que seriam essenciais à realização deste trabalho, tais como amar e gostar de
crianças, ser sensível, ter estrutura física e emocional, pois, na especificidade do trabalho
com as crianças de zero a três anos de idade, é preciso que estejam dispostas a pegar as
crianças no colo em vários momentos do dia e se envolvam com elas, emocionalmente.
Destacaram ainda a paciência, a criatividade, o bom senso, dentre outras que são
características individuais importantes na Educação Infantil, sem as quais esse trabalho
não se realiza adequadamente. Para Hypólito e Grishcke (2013), nos trabalhos que
envolvem seres humanos, a dimensão afetiva está presente, e percebemos que é uma
característica ressaltada pelas professoras como positiva. Concordamos que o afeto é um
componente essencial nas relações com as crianças, porém, não é o único, pois, para a
realização do trabalho docente nas instituições, são necessários uma formação teórica
sólida, tempo para planejamento coletivo e estudo, além das condições de trabalho, plano
de carreira e salários dignos.
Nas respostas, podemos perceber que 28,2% das professoras evidenciaram como
fundamental o olhar para essa criança, um olhar afetivo que observa, estuda suas
necessidades e possibilidades e atende aos seus chamados, em uma relação de troca e
afeto. Porém, a dimensão que mais enfatizaram as professoras, com 58,9% das respostas,
dizem respeito às condições efetivas para a realização da docência. A formação
continuada, as trocas de experiência entre as colegas de trabalho sobre a especificidade
do atendimento a essas crianças, o espaço físico aliado ao compromisso e a
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responsabilidade são elencados como fundamentais para o exercício da docência na
creche.
Para Alves (2002, p. 177), “A constituição dos significados da docência e da
própria atividade docente apresenta-se como um processo complexo, não linear, uma
totalidade em movimento.” Na realização desse trabalho, em que os primeiros contatos
sociais das crianças ocorrem por meio de risos, gritos, choros, olhares e outras
manifestações interpsíquicas, manifestadas pelas crianças somente na presença e na
relação com o outro, este se torna o parceiro de suas aprendizagens e descobertas.
Considerada deste ponto de vista, a aprendizagem não é, em si mesma,
desenvolvimento, mas uma correta organização da aprendizagem da criança
conduz ao desenvolvimento mental, ativa todo um grupo de processos de
desenvolvimento, e essa ativação não poderia produzir-se sem a aprendizagem.
Por isso, a aprendizagem é um momento intrinsecamente necessário e
universal para que se desenvolvam na criança essas características humanas
não-naturais, mais formadas historicamente (VYGOTSKY 2014, p. 115).

Esta perspectiva coaduna-se com os estudos realizados por Wallon (1968), que
apresenta o desenvolvimento mental relacionado com os estímulos advindos do meio
exterior, não podendo se dar independentemente deste. Para o autor, a primeira
comunicação que se estabelece entre o bebê e o outro é uma comunicação emocional, em
que o recém-nascido expressa suas necessidades de alimento, sono, prazer e também seus
incômodos. Assim, o desenvolvimento humano é histórico e cultural, pois a humanização
pressupõe o contato e a aprendizagem na relação com o outro, mediada por instrumentos
e signos da cultura da qual ele faz parte.
Dessa forma, as crianças, desde muito cedo, começam a experimentar e vivenciar
situações com os adultos e parceiros mais experientes e também com os vários objetos
que são colocados à sua disposição, objetos da cultura que são os instrumentos
mediadores das relações humanas, portanto, promotores de aprendizagens.
O mesmo acontece com os gestos que são aprendidos em contextos sociais, em
que a criança imita o adulto, que a atende, conferindo um significado à sua ação,
mostrando à criança que o seu gesto comunica algo, um desejo, uma necessidade etc.
Segundo Wallon (1968), a imitação é um importante componente da aprendizagem das
crianças, que imitam as pessoas com as quais desenvolvem um vínculo afetivo. É o adulto
que, no esforço de se comunicar com a criança, possibilita o desenvolvimento da conduta
do gesto indicativo, quando responde e atende à sua indicação. Mais tarde, esse gesto
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indicativo constitui-se, em grande medida, na base primitiva das formas superiores de
comportamento (VYGOTSKY, 1983).
Assim,
Toda función psíquica superior fue externa por haver sido social antes que
interna; la función psíquica propriamente dicha era antes uma relación social
de dos personas, el médio de influencia sobre otros, o el médio de influencia
de otros sobre el individuo (VYGOTSKY, 1983, p. 150).

Dessa forma, a docência nos CMEIs e CEIs possibilitam a formação da linguagem
oral na criança, que se inicia com os reflexos incondicionados, cuja primeira manifestação
é a emocional. O bebê se manifesta ao sentir dor, fome, alegria, dentre outras
manifestações. Estes, antes puramente externos e resultados de reflexos incondicionados
em sua pré-história, se diferenciam para cumprir com a função do contato social, o que
Vygotsky (1931) chama de reflexo vocal condicionado, quando a criança manifesta uma
reação a um estímulo diferenciado, que começa a adquirir um significado central.
Assim, a criança, ao reconhecer um estímulo externo, reage de forma específica
para responder ao mesmo. O autor chama a atenção para a independência entre as
primeiras formas de linguagem e o desenvolvimento do pensamento e dos processos
intelectuais da criança.
Ocorre que, no desenvolvimento infantil, nas várias situações sociais vivenciadas
pela criança, ela aprende por imitação e desenvolve relações interpsíquicas, que mais
tarde se tornam intrapsíquicas, ou seja, interna. A fala, que antes acompanhava as ações,
começa a se constituir em instrumento para a organização do pensamento (LURIA, 2014).
Cabe à instituição, portanto, criar as possibilidades de desenvolvimento das crianças por
meio da realização de um trabalho docente comprometido com os seus direitos.
Nas relações que cada professor estabelece com o mundo, com os outros,
consigo próprio e com a profissão delimitam-se guias para a ação, assim, a
docência depende da pessoalidade do professor e das formas como pensa a si
mesmo e ao seu trabalho. As ideias representativas do mundo, criadas no
processo de atuação humana, se tornam mediadoras das relações estabelecidas
entre os homens e destes com o próprio mundo, portanto, a significação pessoal
inevitavelmente é uma das mediações da docência. Do ponto de vista da
psicologia sócio-histórico-dialética, os significados projetam o mundo na
consciência humana, constituindo-a e possibilitando aos homens conhecer,
agir, pensar e refletir sobre a realidade (BARBOSA, ALVES E MARTINS,
2015, p. 14).

A rotina faz parte da organização das instituições de Educação Infantil, pois,
compreendida de forma ampliada, permite a execução do trabalho pedagógico,
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possibilitando a reflexão sobre o planejamento e um melhor atendimento às necessidades
das crianças, por meio da sua avaliação comprometida com a infância. Para Maria
Barbosa (2000, p. 228), “Atualmente, a rotina é compreendida como uma categoria
pedagógica da Educação Infantil que opera uma estrutura básica organizadora da vida
coletiva diária em certo tipo de espaço social, creches ou pré-escolas”.
Entendemos que a rotina organiza a vida das crianças na medida em que
possibilita antecipar e reconstituir as ações as quais acontecerão no dia e auxiliam na
organização do tempo e espaços para a realização das várias atividades ocorridas nas
instituições de Educação Infantil, trazendo certa segurança.
Ela influencia toda a dinâmica das atividades na creche e orienta as crianças,
dando previsibilidade às ações que acontecerão durante o dia, o que proporciona
tranquilidade. Sobre a organização da rotina, verifica-se no Quadro 33 que 38,4% das
professoras disseram que as ações/atividades que farão parte dessa rotina são discutidas
e decididas coletivamente entre as professoras, com a participação da coordenação
pedagógica, 20% responderam que decidem as ações/atividades baseando-se nas
necessidades das crianças e 15% disseram que a rotina é passada pela instituição,
podendo, porém, ser alterada pelas professoras segundo seus objetivos e observações
realizadas no cotidiano. Nessa questão, algumas professoras descreveram a rotina como
apresentamos a seguir:
Quadro 33: Rotina P1 (Berçário)
Abraço, brinquedos com música
Auxiliando as crianças a segurarem a colher
Falando sobre as partes do corpo: vamos lavra o
rosto, agora a mão....
Colocamos a música de ninar, fechamos as cortinas,
deixamos o ambiente bem fresquinho e agradável
Sono
Deixamos as crianças brincarem livremente,
explorando todos os espaços, subir as escadas, abrir
Parque
e fechar as portinhas, a janela das casinhas...
Brincamos de empilhar almofadas, guardar
Atividades dirigidas
canudinhos dentro das garrafas, encaixar pecinhas,
colocar bolinhas em caixas dentre outras.
Em alguns momentos eles brincam livremente com
os brinquedos da sala, onde exploram todos os
Momentos livres
espaços e brinquedos.
As músicas são cantadas com fantoches, as crianças
sentam e observam os movimentos, no momento do
Músicas
som todos pulam, dançam, cantam, batem palmas.
Fonte: Arquivo da pesquisadora/NEPIEC, 2015 – 2016.
Recepção
Refeições
Banho
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De forma geral, as professoras não explicitaram os horários e as atividades que
realizam em seus agrupamentos, talvez pela extensão do questionário e a necessidade de
um tempo maior para responder a algumas questões mais complexas e que exigem maior
detalhamento.
Os Quadros 33, 34 e 35 dizem respeito à organização e à composição da rotina
dos agrupamentos na instituição, por compreender que eles refletem a concepção de
crianças pelas professoras, a forma como pensam e sentem em relação ao seu trabalho
docente.
Sobre as atividades que compõem a rotina (Quadro 34), 38,4% afirmam que
planejam esse momento com a coordenação pedagógica, com as agentes educacionais do
seu agrupamento e com as professoras que atendem a mesma faixa etária. Ainda segundo
as respostas, verificou-se que 20,5% delas planejam segundo as necessidades que
observam nas crianças.
Quadro 34: Descreva as atividades que compõem a rotina diária do seu agrupamento e
como são realizadas. Como decide as ações que farão parte da rotina?
2 Professoras = 5%
Não responderam
2 Professoras = 5%
Seguindo os objetivos da matriz curricular
No coletivo (equipe pedagógica da instituição, 15 Professoras = 38.4%
agentes educativas)
8 professoras = 20.5%
O foco nas crianças
4 Professoras = 10.2%
Através de um bom planejamento
2 Professoras = 5%
Semanalmente
Através da rotina que é passada podendo ser 6 Professoras = 15.3%
adequada a realidade de cada professora,
Uma professora = 2.5%
Depende do projeto que vou realizar
Fonte: Arquivo da pesquisadora/NEPIEC, 2015 - 2016

Em visita a uma instituição para buscar os questionários, percebemos duas
professoras conversando sobre as atividades que seriam trabalhadas com as crianças do
maternal. Nesse CMEI, para os seus momentos de descanso e planejamento, as
professoras contaram, com uma sala equipada com computador, geladeira, uma mesa e
cadeiras para suas atividades (DIÁRIO DE CAMPO, 20/08/2015). É muito importante
que as professoras tenham um espaço para reuniões e conversas, necessárias para o
melhor atendimento às crianças. Buscar espaços de convivência para os profissionais das
instituições reflete o compromisso da gestão da instituição, o respeito e a valorização das
profissionais e do seu trabalho.

166

No Quadro 35, sobre o acompanhamento e a orientação das atividades que fazem
parte do cotidiano das instituições, 94,8% das professoras afirmaram que o
acompanhamento é realizado pela coordenação pedagógica. Alves (2007) discute o papel
da coordenação pedagógica nos CMEI de Goiânia, evidenciando os múltiplos papéis que
estas profissionais assumem na instituição, o que mostra sua participação e o
favorecimento das relações na instituição. Esta pesquisa revelou ainda a possibilidade da
construção de uma gestão democrática na Educação Infantil, que respeite os diferentes
atores sociais envolvidos no processo educacional das crianças.
Quadro 35: A rotina é orientada pela coordenação pedagógica, ou vocês professoras
podem decidir?
É
orientada
pela
equipe
pedagógica 37 Professoras = 94.8%
(coordenadora, diretora) da instituição e pode
ser alterada segundo as necessidades das
crianças
Uma Professora = 2.5%
A rotina é orientada pela SME
Uma Professora = 2.5%
Preestabelecida pela instituição
Fonte: Arquivo da pesquisadora/NEPIEC, 2015 - 2016

As instituições que fizeram parte da pesquisa possuem grandes diferenças em seus
prédios, na organização e delimitação dos espaços, interferindo diretamente no trabalho
das professoras. Quando perguntadas sobre a organização dos espaços internos em que as
crianças permanecem (Quadro 36), 28,2% das professoras afirmaram que organizam as
salas por meio de “cantinhos diversificados” e 17,9% disseram que organizam seguindo
o planejamento. Em algumas instituições, o espaço físico construído é muito pequeno, o
que, segundo 10,2% das professoras, impossibilita uma organização adequada às
necessidades das crianças; enquanto 12,8% usam dos espaços externos como pátios e
parques para a realização das atividades, devido à falta de espaço nas salas, que favoreça
o trabalho com as crianças.
Quadro 36: Como são organizados os espaços internos para promover o
desenvolvimento e as aprendizagens das crianças pequenas?
Não responderam
Cantinhos diversificados (leitura, brinquedo,
revista e livros)
Seguindo o planejamento/rotina
Além da sala pequena utilizo outras áreas externas
Espaço agradável arejado, ótimo
Não é possível organizá-la adequadamente, o espaço
não comporta as crianças
Com os materiais de cada sala

Uma professora = 2.5%
11 Professoras = 28.2%
7 Professoras = 17.9%
5 professoras = 12.8%
2 Professoras = 7.5%
4 professoras = 10.2%
Uma Professora 2.5%
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Cronograma estabelecido pela coordenadora
Sala pequena mais bem organizada
Aproveitando ao máximo o tempo
É organizada com cartazes, painel de
aniversariantes,
calendário,
números
etc;
organizada com berços e colchões, armários,
cabides,
brinquedos,
carrinhos...e
jogos
pedagógicos; são diferentes dos berçários,
maternais, ocorrem separados os momentos de
aprendizagem
Buscando a aprendizagem das crianças
Fonte: Arquivo da pesquisadora/NEPIEC, 2015 – 2016.

3 Professoras = 7.69%
Uma Professora = 2.5%
Uma professora = 2.5%

3 Professoras = 7.69%

Uma Professora = 2.5%

É importante destacar que a organização da rotina diária com as crianças, as
escolhas das atividades por meio de planejamento sério e comprometido com suas
aprendizagens, dependem das condições oferecidas pelas instituições, como: o espaço
físico, os materiais pedagógicos, os brinquedos e outros. Tais condições influenciam
diretamente na qualidade do trabalho. Em uma sala pequena, sem ventilação e com muitas
crianças, o trabalho docente, bem como a saúde das professoras, das próprias crianças e
suas possibilidades de aprendizagens ficam seriamente comprometidas. É impossível que
um trabalho de qualidade seja realizado em condições tão adversas.
A gestão das instituições assume um papel importantíssimo nas questões
mencionadas acima, pois os gestores são os representantes das professoras diante da
SME, na busca de soluções para questões que impossibilitam a realização de um trabalho
docente de qualidade referenciada, em que professoras e crianças sejam respeitadas em
seus direitos.
4.1.4 Aspectos Relacionados à Instituição
Sabemos que, para a realização de um trabalho de qualidade e referenciado, é
preciso investir na formação humana, na valorização dos profissionais, mas também é
preciso que as instituições ofereçam condições físicas e recursos materiais que
possibilitem sua realização. Assim, no Quadro 37, quando perguntamos às professoras
sobre a instituição, 20,5% respondem favoravelmente, dizendo que é “ampla, arejada,
com mobiliário e brinquedos pedagógicos ótimos”. Porém, quando somamos os outros
aspectos destacados pelas professoras, percebemos que 71,7% das respostas indicam as
dificuldades encontradas por diferentes motivos relacionados à construção dos espaços
e/ou à falta de recursos pedagógicos, dentre outros.
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Quadro 37: Como você descreveria a instituição de Educação Infantil da qual você faz
parte? Estrutura física, mobiliário, recursos materiais (pedagógicos, brinquedos ...),
áreas externas (parques ...) e outros.
Ampla, arejada com mobiliário e brinquedos
8 professoras
pedagógicos ótimos, adequada
Pequena, quente, falta brinquedos, material
8 Professoras
pedagógico, não adequado à EI
Instituição de placa, estrutura física ruim, mais
com bons recursos pedagógicos e boas áreas 3 Professoras
externas
Excelente
estrutura
física,
mais
falta
7 Professoras
mobiliários, material pedagógico e brinquedos
3 Professoras
Razoável
Uma instituição grande, salas sem ventilação,
falta
ventilador,
umidificador,
poucos 3 Professoras
brinquedos
Instituição (adaptada), precisa construir mais
7 Professoras
banheiros, mais mobiliários, precária
Fonte: Arquivo da pesquisadora/NEPIEC, 2015 – 2016.

= 20.5%
= 20.5%
= 7.69%
= 17.9%
= 7.69%
= 7.69%
= 17.9%

Da mesma forma, no Quadro 38, em relação ao espaço físico da instituição e a
opinião das professoras sobre possíveis modificações para melhorar a realização do seu
trabalho com as crianças, 87,1% delas gostariam que: as salas fossem maiores e mais
ventiladas; a instituição tivesse mais banheiros; fossem construídas brinquedotecas; salas
para professores; cobertura em parques e pátios, para que possam ser usados em períodos
de chuva e sol intenso; etc. Destacaram também a necessidade de equipamentos para que
o ambiente fique mais agradável para as crianças e profissionais.
Quadro 38: Espaço físico, como você o avalia? O que acha que poderia ser mudado ou
acrescentado na estrutura da instituição que melhorasse a atuação docente?
Uma Professora = 2.5%
Necessita: salas maiores e mais arejadas, construir
banheiros nas salas, cobrir e adequar parques, pintar,
trocar piso, colocar ar-condicionado, climatizador,
brinquedoteca, sala para os professores, acesso mais
Não adequado
fácil ao refeitório,
34 Professoras = 87.1%
3 Professoras = 7.69%
Adequado, ótimo
2 Professoras = 5.1%
Mais material pedagógico
Fonte: Arquivo da pesquisadora/NEPIEC, 2015 – 2016.
Não responderam

Conhecendo a realidade dos CMEIs e CEIs de Jataí, com 3 instituições do
Proinfância, e que por essa razão possui um espaço físico mais adequado às necessidades
de atendimento das crianças, com salas mais amplas e banheiros no próprio espaço, além
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de um espaço externo, conjugado com as salas dos agrupamentos e local adequado para
o sono; as demais instituições possuem maiores limitações. Algumas instituições, apesar
de terem sido construídas com o objetivo de ser um CMEI, possui um espaço físico
restrito, em sua maioria não possuem banheiro dentro das salas, espaços reservados aos
professores e outros, como brinquedoteca, sala de vídeos, áreas externas que possibilitem
atividades ao ar livre, parques e pátios cobertos para serem usados nos dias de chuva,
dentre outras reivindicações das professoras.
Temos CMEIs que funcionam em escolas adaptadas, além de uma instituição feita
de placas. Por mais que tentem fazer as devidas adaptações, as instituições não ficam
adequadas às necessidades das crianças, como apontam as professoras. Em algumas
instituições, as salas são muito pequenas e, mesmo contando com um número menor de
crianças, o calor é intenso, por isso as professoras falam sobre a necessidade de
ventiladores, umidificadores, dentre outros objetos necessários.
Campos e Rosemberg (2009) mencionam a necessidade de espaços amplos,
aconchegantes e seguros, que respeitem as crianças em suas necessidades de movimento,
exploração, investigação, descobertas, dentre outros. É preciso que as crianças tenham
espaços para correr e brincar livremente, para descansar, dormir, alimentar, que tenham
contato com a natureza, brincando com terra, gravetos e outros elementos que devem
fazer parte do cotidiano das crianças que permanecem um longo período nas instituições.
Para Maria Horn (2004, p. 14) “O modo como organizamos materiais e móveis, e
a forma como crianças e adultos ocupam este espaço e como interagem com ele são
reveladores de uma concepção pedagógica.” Assim, a organização do espaço na
Educação Infantil, a disposição dos objetos, favorecendo ou não a ação das crianças,
revelam a intenção das professoras. Porém, em espaços físicos restritos, em que faltam
recursos materiais que são básicos para o bem-estar das crianças, os adultos ficam
impedidos de realizar um trabalho de qualidade.
Consideramos que o envolvimento político das professoras na formulação, análise
e discussão do Projeto Político Pedagógico das instituições é imprescindível, pois elas
podem evidenciar no documento a sua vontade, a sua opinião sobre os objetivos da
instituição na formação humana das crianças, as quais compartilham com a família. O
envolvimento; a discussão ampliada sobre as funções; e as reformas pelas quais a
Educação Infantil tem passado precisam estar dentro das instituições, para que essas não
estejam à margem do ocorre no país e impacta profundamente a vida dos docentes. Nesse
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sentido, quisemos saber como foi construído o PPP da instituição a qual estão vinculadas
e como foi a participação delas no processo de construção (Quadro 39).
Quadro 39: Descreva como foi construído o PPP da sua instituição e sua participação
nesse processo.
12 Professoras = 30.7%
Não participei/já estava pronto
15 Professoras = 38.4%
De forma coletiva
6 Professoras = 15.4%
Está em construção
2 Professoras = 5%
Não respondeu
4 Professoras = 10.2%
Não conheço
Fonte: Arquivo da pesquisadora/NEPIEC, 2015 – 2016.

Quando questionadas sobre a elaboração do PPP das instituições de
Educação Infantil do município de Jataí, conforme demonstrado no Quadro 38, 38% das
professoras disseram que o documento foi elaborado de forma coletiva. Porém, quando
somamos ao número de professoras que disseram não terem participado de sua
formulação com as aquelas que responderam não conhecerem o PPP, percebemos que
41% delas não participaram desta elaboração, e, possivelmente, não conhecem o
documento. Esse fato mostra o quanto ainda estamos longe de uma instituição de
Educação Infantil promotora de discussões políticas; e lugar onde os professores tenham
voz e exerçam sua cidadania nas instituições educativas.
A falta de momentos coletivos (Quadro 40) é verificada nas respostas de 51,3%
das professoras, quando mencionam que estes acontecem uma vez no bimestre,
semelhante a um conselho de classe, como fazem os professores do Ensino Fundamental.
Como este é previsto no calendário do município, torna-se uma reivindicação também
dos professores da Educação Infantil, sendo uma oportunidade para que os profissionais
da Educação Infantil façam esses encontros. Destacamos também que 7,69% dizem que
esses momentos não acontecem e 15,4% dizem que acontecem “quando necessários e são
raros”.
Quadro 40: A instituição proporciona momentos de estudos e reflexões coletivas sobre
o trabalho docente com as crianças? Existem encontros sistemáticos? Em que
momentos? Qual a duração?
Somente nos planejamentos da SME
Uma vez por semana na instituição
Não/não sei ainda
Quando necessários, são raros, nem sempre
ocorrem, sempre que possível

5 Professoras
5 Professoras
3 Professoras
6 professoras

=
=
=
=

12.8%
12.8%
7.69%
15.4%
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20 Professoras = 51.3%
Conselho de classe/ uma vez por bimestre
3 Professoras = 7.69%
Por semestre
4 Professoras = 10.2%
Sim
Fonte: Arquivo da pesquisadora/NEPIEC, 2015 – 2016.

Sobre o acompanhamento pedagógico (Quadro 41), como já mencionado
anteriormente, 43,6% afirmaram que acontecem semanalmente, enquanto que 35,9% das
professoras disseram que este é realizado por meio da “observação dos cadernos de
planejamento, cadernos de diagnósticos e os relatórios bimestrais”. Essa prática realizada
pela coordenação pedagógica, de pegar o caderno das professoras, pode ser a única
alternativa encontrada para realizar o acompanhamento dos professores e auxiliá-los em
seu trabalho, propondo sugestões que ampliem e aperfeiçoem as práticas educativas.
Quadro 41: Como é realizado o acompanhamento pedagógico aos professores?
Semanalmente, com a equipe pedagógica da 17 Professoras = 43.6%
instituição
3 Professoras = 7.69%
Não responderam/creche nova
Uma Professora = 2.5%
Não é realizado
2 Professoras = 5%
No início de cada semestre
Por meio da observação dos cadernos de plano
de aula, cadernos de diagnóstico e relatórios 14 Professoras = 35.9%
bimestrais
2 Professoras = 5%
Com o apoio da SME
2 Professoras = 5%
Com a coordenadora pedagógica
Uma Professora = 2.5%
Uma vez por bimestre
Uma Professora = 2.5%
Sempre que surge uma oportunidade
Fonte: Arquivo da pesquisadora/NEPIEC, 2015 – 2016.

Porém, contraditoriamente, tal prática pode ser convertida em uma prática
autoritária, em que o coordenador pedagógico usa de sua função para vigiar e oprimir as
profissionais. As tensões estão presentes nas relações de poder que existem nas
instituições educativas como em toda sociedade de classes. Nessas situações, o
coordenador pedagógico é visto como um vilão, que fiscaliza e pune o professor e, assim,
se distancia de sua verdadeira função: de mediação e articulação dos projetos e práticas
educativas nos CMEIs (ALVES, 2007).
A SME tem por objetivo organizar a Educação Infantil e o Ensino Fundamental
dos municípios. Cabe a ela a responsabilidade sobre a formação continuada dos
profissionais da Educação, bem como a gestão dos recursos financeiros, construções e
manutenção das instituições educativas, higiene e alimentação das crianças atendidas pelo
sistema municipal de educação. Dessa forma, a SME, por meio dos vários setores e
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departamentos que a compõem, se relaciona com os profissionais da educação em muitos
momentos. O Quadro 42 traz as respostas em relação às decisões tomadas no âmbito
institucional e da SME.
Quadro 42: Como você avalia a participação em relação as decisões tomadas no âmbito
da instituição e da SME?
31 Professoras = 79.4%
De forma positiva, em parceria
São impostas pela SME e repassadas pelos 3 Professoras = 7.69%
diretores
Uma Professora = 2.5%
Não tenho como avaliar
5 professoras = 12.8%
Não responderam
O gestor precisa saber o que quer para não ser Uma professora = 2.5%
mandado pela SME
Fonte: Arquivo da pesquisadora/NEPIEC, 2015 – 2016.

Sobre as decisões tomadas no âmbito da instituição e da SME, 79,4% das
professoras mencionaram ser relações positivas em parceria, na busca por um trabalho
conjunto, enquanto que 12,8% das professoras não responderam. Continuando a leitura
dos dados, percebemos que 7,69% disseram que as decisões são impostas pela SME e
repassadas a elas pelos respectivos diretores, e 2,5% dizem, ainda, que “o diretor tem que
saber o que quer para não ser pau mandado da SME”.
Muitas vezes, essas relações são tensas, pois os profissionais da SME assumem
uma postura fiscalizadora e punitiva, usando de práticas autoritárias, o que impossibilita
a construção de uma educação emancipadora, em que os sujeitos envolvidos sintam-se
parte de uma comunidade a qual luta também por melhores condições de trabalho e maior
qualidade no atendimento às crianças. Da mesma forma, é preciso pensar no papel dos
gestores na construção de um trabalho coletivo e participativo nas Instituições, para que
estes sejam espaços para formações humanas, onde as relações se pautem no respeito e
no bem comum.
O silêncio de algumas professoras pode nos indicar também a existência de
relações coercitivas dentro das instituições de Educação Infantil, revelando que ao
manifestarem seus pensamentos, há possibilidade de ocasionar situações adversas com e
entre os pares, ou até punições.
Na proposição do instrumento Perfil Profissional II foram criadas questões que
provocassem as professoras a manifestarem seus pontos de vista sobre a criança de zero
a três anos. Assim as questões se referiam as especificidades e necessidades das crianças;
a professora e os sentidos que atribuem a realização do seu trabalho; aos aspectos da
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realização deste e como se materializa; e, por fim, sobre a instituição de Educação Infantil,
ou seja, os CMEIs e CEIs, seus espaços e as condições de trabalho que este possibilita.
Da análise dessas questões constituímos dimensões sob as quais o trabalho
docente se realiza. Essas dimensões se relacionam, se integram e se misturam não como
partes estanques e separadas, mais sim formando uma totalidade, em que o trabalho
docente com as crianças de zero a três anos de idade se materializa.
Assim o trabalho docente com a criança de zero a três anos se realiza a partir de
múltiplos aspectos que dizem respeito à formação inicial e continuada das professoras,
seus sentidos e saberes pessoais, advindos de sua vivência enquanto mulher, mãe e
educadora. Da sua concepção de criança e de suas necessidades expressas nas ações
cotidianas e na forma de planejar, organizar a rotina e os espaços institucionais, bem como
as atividades que compõe o dia, da entrada a saída das crianças na instituição. Decorrem
também suas escolhas resultantes de uma posição política e pedagógica do que se quer
para e com as crianças, e da avaliação realizada cotidianamente sobre o seu trabalho e em
decorrência deste, as aprendizagens e o desenvolvimento delas. Sendo que, todas as ações
das professoras estarão imbricadas com as condições físicas, recursos materiais e
humanos em uma relação de hierarquia e poder nas instituições em uma dada sociedade,
em um determinado momento histórico.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na tessitura desta investigação, muitos desafios se apresentaram e foram sendo
superados com o diálogo entre os vários sujeitos envolvidos, na intenção de construir um
conhecimento que fosse significativo para o avanço no campo da Educação Infantil,
principalmente da criança de zero a três anos de idade em ambientes educativos.
Entendemos que este diálogo teve início na realização do projeto de doutorado, durante
as aulas nas diversas disciplinas, nas mediações entre os autores, os colegas, os
professores, nas reuniões com a orientadora e na participação das professoras dos CMEIs
e CEIs do município de Jataí.
Na realização desta pesquisa foi possível um intercâmbio de compreensões e
contradições que se fazem presentes na construção de conhecimentos a partir de uma
realidade específica, em um dado momento histórico.
Tivemos como objetivo compreender quais as concepções das professoras de
Educação Infantil sobre os elementos constituintes do trabalho docente com as crianças
de zero a três anos de idade.
Partimos do pressuposto de que o trabalho docente é constituído de vários
elementos; e, entre eles está a criança com suas especificidades e necessidades. Também
encontramos a professora e suas concepções de criança, concepções as quais são fruto da
formação inicial e continuada; e são alicerçadas na sua experiência pessoal e docente,
valorização e carreira. Vimos que as docentes se encontram em uma instituição de
Educação Infantil, com determinadas condições objetivas, recursos materiais,
pedagógicos e espaço físico para que este trabalho com as crianças aconteça.
Assim, apoiados no referencial metodológico na perspectiva do materialismo
histórico dialético, realizamos um levantamento bibliográfico, no intuito de conhecer as
pesquisas já realizadas sobre a temática, os resultados alcançados e também perceber as
lacunas existentes que carecem de outros estudos e investigações. Na revisão
bibliográfica, foi possível perceber um aumento no número de pesquisas sobre a criança
de zero a três anos de idade em ambientes educacionais coletivos, sobretudo, a partir da
década de 1990. Dentre outros fatores, tal mudança se deu como resultado da
promulgação da Constituição de 1988, do Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990,
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, dentre outros documentos que
passaram a legitimar a cidadania da criança de zero a seis anos de idade.
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Como demonstramos em nossas análises, as pesquisas se dedicaram a diversas
temáticas e, com isso, pudemos constatar um número maior de investigações sobre a
formação inicial e continuada dos profissionais para atuarem na Educação Infantil. Esses
estudos indicaram a necessidade de uma formação inicial que dê condições aos
profissionais de realizarem um trabalho docente o qual torne possível atender às
especificidades das crianças de zero a três anos de idade. Revelaram a formação
continuada e o exercício da docência como um dos caminhos possíveis para a superação
das lacunas na formação dos professores.
A outra temática que vem sendo bastante estudada diz respeito ao binômio cuidar
e educar, assumindo um lugar central nas investigações em instituições educativas com a
criança de zero a três anos de idade. Embora não signifique a síntese da totalidade do
trabalho docente com crianças pequenas, o par ‘cuidar e educar’ é entendido por nós como
um dos elementos fundantes na constituição do trabalho o qual se realiza nas instituições
de Educação Infantil com as crianças de zero a três anos de idade.
Da realização das leituras nas pesquisas acadêmico-científicas e dos artigos
apresentados no GT-07 da ANPED, podemos trazer como síntese quatro aspectos que,
após a análise, se destacaram na constituição do trabalho docente com a criança de zero
a três anos: o cuidar e educar, a prática pedagógica, a formação inicial e continuada com
ênfase na educação da criança de zero a três anos e os saberes da experiência pessoal e
profissional das professoras. Tais aspectos se destacaram quando analisamos os diversos
trabalhos, aparecendo como questões prementes de maiores investigações.
Em relação ao binômio cuidar e educar os estudos apontaram para a dissociação
dessas ações, que guarda uma relação histórica com as Instituições de Educação Infantil
na sua origem, enquanto espaço de guarda e assistência, mostrando que é preciso superar
essa cisão pois entendemos que há um elo orgânico, profundo, sendo aspectos
indissociáveis e que essa separação não nos leva a totalidade da criança de zero a três
anos.
Sobre a prática pedagógica, observamos nos resultados das pesquisas, que estas
se pautam ainda em concepções maternalistas, em que as especificidades sobre o trabalho
com as crianças são naturalizados como atributos femininos, o que desvaloriza o trabalho
docente das professoras e, até mesmo as próprias crianças. Conhecemos a complexidade
destas questões, porém, asseveramos que o caminho de superação dessa desvalorização
implica em ações políticas, econômicas, sociais e pedagógicas, iniciando com a
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possibilidade de formação sólida em cursos de graduação em Pedagogia e a formação
continuada, proposta de forma digna e respeitosa aos professores.
Evidenciamos, pois, a necessidade de maior ênfase nos cursos de formação inicial
no que diz respeito à educação da criança de zero a três anos de idade, porque as
graduações em Pedagogia, muitas vezes, apresentam um perfil de curso que privilegia
outras etapas da educação básica.
Os estudos revelaram também que é preciso desenvolvermos mais pesquisas que
investiguem a ação docente de forma aprofundada, evitando análises superficiais. Desta
mesma forma, os estudos apontaram a necessidade de reavaliar as especificidades e os
multideterminantes que envolvem a educação da criança na Educação Infantil.
É importante destacar que as pesquisas analisadas tiraram a criança de zero a três
anos do anonimato e, além disso, demarcaram a necessidade de uma educação de
qualidade nos espaços coletivos de Educação Infantil. Observamos que permanece a
nomenclatura “creche” na maior parte das pesquisas com crianças de zero a três anos ao
invés de Instituições de Educação Infantil ou CMEI e CEI, o que ainda pode trazer
prejuízos à educação dessas crianças.
Compreendemos o trabalho docente, na especificidade da criança de zero a três
anos de idade, sob uma perspectiva na qual a criança é considerada como um ser capaz
desde o seu nascimento. Sendo que, na interação com o meio social e cultural, enquanto
processos de mediação, ela se apropria de conhecimentos historicamente acumulados pela
humanidade. Nesse ponto de vista, a criança é um ser social desde o nascimento e a
instituição de Educação Infantil se torna um espaço de importantes mediações, com suas
várias experiências proporcionadas à infância.
No entanto, é preciso um Projeto Político Pedagógico (PPP) construído de forma
democrática e que reflita as aspirações e anseios daquela comunidade, que dê voz aos
sujeitos envolvidos no processo educacional das crianças, visando a autonomia e a
emancipação, para quiçá haver uma transformação da realidade.
É necessário que os PPPs, os quais direcionam as ações com as crianças de zero a
três anos, sejam frequentemente revisitados, analisados e atualizados. Isso, porque temos
hoje documentos os quais orientam as ações docentes com as crianças da Educação
Infantil; além das pesquisas acadêmico-científicas, que trazem contribuições
significativas para o campo. O documento do município se torna uma peça chave na
realização do trabalho docente com as crianças porque é nele que as professoras balizam
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o seu planejamento pedagógico, determinando os conhecimentos a serem trabalhados
com as crianças nos CMEIs e CEIs.
É preciso salientar que Jataí possui uma condição diferenciada em relação ao
atendimento de crianças de zero a três anos de idade, pois todas as professoras são
licenciadas em Pedagogia, sendo que 82% são efetivas e 92% realizaram o curso de
graduação na UFG, Regional Jataí. Dessa forma, a cidade possui um atendimento
especializado para a criança de zero a três anos de idade, o que é um dos elementos
importantes na constituição do trabalho docente de qualidade. Sabemos que a formação
por si não garante a realização de um trabalho docente de qualidade referenciada, pois é
preciso que as condições objetivas sejam adequadas a realização do mesmo como
discutimos na última seção.
Na investigação do trabalho docente e seus elementos constitutivos, o questionário
Perfil Profissional II instigou as professoras participantes a responderem sobre elementos
sem os quais o seu trabalho não se realiza. Assim, entendemos que, para realizar o
trabalho docente com a criança de zero a três anos de idade, as professoras partiram de
conhecimentos e concepções de criança, de suas especificidades e necessidades. Essas
concepções resultam da formação inicial e continuada, de suas experiências pessoais e no
desenvolvimento do seu trabalho. Daí decorrem o planejamento, a organização da rotina
e atividades para atender aos objetivos docentes que se quer alcançar. Porém, todo este
trabalho somente é possível e facilitado ou impossibilitado dadas as condições objetivas
da instituição da qual essa professora faz parte, ou seja, se forem adequados o espaço
físico, os recursos materiais e humanos com os quais as profissionais podem contar para
realizar o seu trabalho docente. Nas respostas ao Perfil Profissional II, as professoras
denunciaram suas insatisfações e evidenciaram a necessidade de modificações nos
espaços das instituições, bem como a aquisição de outros recursos para a realização do
trabalho junto às crianças. Compreendemos que o trabalho docente se realiza no
entrelaçamento desses elementos, os quais foram propositadamente colocados no
instrumento para que as professoras falassem sobre eles e, a partir dos quais após a análise
dos dados constituímos dimensões. Dessa forma, entendemos que o conhecimento se dá
entre todas as dimensões constituintes do ser humano. Este, imerso em variadas situações
e contextos institucionais e outros, evidenciando aspectos indissociáveis que nos leva à
totalidade da criança de zero a três anos de idade.
Assim, sobre as concepções de criança expressas pelas professoras é possível
apreender em suas respostas, que apresentaram a ideia de uma criança em pleno
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desenvolvimento motor, que são curiosas, inventivas, estão em busca de conhecimentos,
ao passo em que enfatizaram também aspectos da sua fragilidade, especificidades e
dependência do adulto. Ficaram evidentes as necessidades físicas ligadas aos cuidados,
porém, contraditoriamente enfatizaram as necessidades socioculturais e afetivas
mostrando que as crianças precisam de educação, de aprendizagens, de desenvolver sua
identidade e autonomia.
Compreendemos também que as escolhas e os conhecimentos para a realização
do trabalho na Educação Infantil, passam pela dimensão maternal. Contudo,
mencionaram que é preciso ser ética e responsável na realização da docência, assumindo
o compromisso com o trabalho, pautado em formação sólida e na realização de
mediações.
É importante destacar que as professoras em nossa pesquisa, em sua maioria,
elucidaram as contribuições do curso de Pedagogia para a realização do seu trabalho,
diferenciando-se das pesquisas analisadas na seção 2. As docentes destacaram, inclusive,
as disciplinas que elas consideraram mais importantes nesta formação, como o estágio, a
didática, e a disciplina que discorre sobre a cultura e a infância.
Sobre a formação continuada, percebemos que a maioria das professoras fazem os
cursos proporcionados pelo município, daí a responsabilidade da equipe gestora em
promover espaços e propostas de cursos que auxiliem na formação das professoras da
Educação Infantil, dentro do seu horário de trabalho.
São muitos os aspectos que envolvem a realização do trabalho docente, tais como:
o planejamento, as atividades que realizam com as crianças, os materiais que utilizam
para pesquisar atividades e planejar, os aspectos que consideram importantes na
realização da docência, as formas de avaliação, o acompanhamento das crianças. Todos
estes aspectos estão imbricadas em um mesmo processo, formando uma unidade, em um
dado contexto.
Sabemos que o preparo das atividades se relaciona com a uma concepção sobre a
criança e suas aprendizagens. Nesse sentido, as professoras, ao pensarem as atividades
que serão propostas às crianças, baseiam-se no processo de desenvolvimento e
aprendizagens relacionados as suas idades, a individualidade, ao ritmo de aprendizagem
de cada um, em aprendizagens significativas, na valorização do sujeito histórico e a na
formação humana.
Interessante perceber que dentre os aspectos considerados fundamentais para o
desenvolvimento da docência, as professoras tenham mencionado ‘gostar de ser
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professora’. Além disso, destacaram a importância de se atualizarem, realizarem
pesquisas; além da necessidade de estudo teórico e do compromisso com a profissão. Por
outro lado, destacaram as condições precárias do trabalho e profissionalização como
determinantes em sua realização.
Em relação ao estabelecimento da rotina, à escolha das atividades que farão parte
do dia, as professoras mencionaram ser estabelecidas com a equipe pedagógica da
instituição. E ressaltaram ainda que o planejamento pode ser alterado segundo as
necessidades observadas por elas tanto em relação às aprendizagens quanto em relação
ao desenvolvimento das crianças. Destarte, evidenciando uma autonomia docente.
Na realização do trabalho docente nas instituições de Educação Infantil com as
crianças de zero a três anos, o espaço organizado com diferentes propostas de atividades
se tornam importantes parceiros pedagógicos. Eles permitem as escolhas das crianças nas
atividades diversificadas, dando possibilidades às professoras de realizarem,
simultaneamente, um trabalho mais individualizado quando necessário. Daí a importância
da estrutura física das instituições, pois a realização do trabalho pedagógico depende
também das possibilidades deste espaço.
A presente pesquisa mostrou que os aspectos relacionados à instituição – estrutura
física, mobiliário, recursos materiais, áreas externas – apresentam necessidades de
modificações que possibilitem a realização do trabalho docente, pois a construção de salas
maiores e mais arejadas, construção de banheiros, pintura, adequação de parques,
brinquedos e material pedagógico, interferem diretamente na realização do trabalho
docente.
É preciso considerar que as professoras, como parte da instituição de Educação
Infantil, precisam se envolver nas discussões, tomadas de decisões e finalidades da
mesma, expressando suas opiniões. Ademais, são necessários os momentos coletivos para
estudos, planejamento e outras necessidades que ao serem partilhadas fazem todos se
sentirem parte do mesmo processo educativo. Os momentos coletivos ainda fazem parte
de uma batalha a ser conquistada nos CMEI e CEI do município de Jataí.
Retomando a pergunta central desta investigação sobre os elementos ou
dimensões que constituem o trabalho docente na especificidade das crianças de zero a três
anos, após a análise dos dados balizados pelo processo de abstração teórica e sob uma
base epistemológica materialista histórico e dialética, anunciamos a tese de que o trabalho
docente com as crianças de zero a três anos de idade requer a ação intencional das
profissionais em múltiplas dimensões, dentre as quais a indissociabilidade do cuidar e
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educar, o estabelecimento da rotina, o planejamento diário, a organização dos espaços e
das atividades, visto que os dados evidenciaram que existem várias dimensões que
precisam estar articuladas à intencionalidade das professoras, imbricadas nas condições
objetivas proporcionadas pela instituição.
A pesquisa nos mostrou também que essas dimensões vão para além do binômio
cuidar-educar e que essa categoria é pobre e insuficiente para designar a totalidade que
deve representar o trabalho docente com as crianças de zero a três anos de idade. Esta é
uma tese que se originou da empiria e a partir da premissa antes anunciada, mais
sobretudo, como fruto da análise reiterada dos dados. É preciso que sejam realizadas
outras pesquisas sobre outros primas: do ponto de vista do cotidiano, da formação
continuada, buscando superar as falhas apontadas na formação inicial, sobre as condições
de trabalho nas instituições de Educação Infantil, sobre as Propostas Pedagógicas que
orientam o trabalho com as crianças, sobre a saúde das professoras dos CMEIs e CEIs,
dentre outros aspectos no intuito de buscar a qualidade socialmente referenciada para
todas as crianças brasileiras.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE EDUCAÇÃO
NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS DA INFÂNCIA E SUA EDUCAÇÃO
EM DIFERENTES CONTEXTOS- NEPIEC
Of. s/n.

Goiânia, 20 de Junho de 2015.

À Professora
Izildinha Divina Borba Carvalho
Secretária Municipal da Educação de Jataí – GO
Assunto: Solicitação de autorização para realização de pesquisa na Rede
Municipal de Ensino de Jataí.
Senhora Secretária,
Pelo presente, requeremos a Vossa Senhoria autorização para que Dinara
Pereira Lemos Paulino da Costa, Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em
Educação (FE/UFG) e membro do Núcleo de Estudos e Pesquisas da Infância e sua
Educação em Diferentes Contextos - NEPIEC, possa realizar sua pesquisa nesta Rede
Municipal de Ensino, tendo em vista a elaboração de sua Tese de Doutorado em
Educação, sob a minha orientação.
Na pesquisa, a doutoranda propõe investigar o trabalho docente na Educação
Infantil em Goiás: cuidar e educar em agrupamentos de crianças de 0 a 3 anos. Nesse
sentido, necessitará visitar todos os Centros Municipais de Educação Infantil,
(CMEIS). Salientamos a importância dessa aproximação e articulação entre a Secretaria
Municipal da Educação e a Faculdade de Educação/UFG, como forma de colaborarmos
para a melhor compreensão da educação da criança pequena na rede pública municipal.
Nestes termos, desde já agradecemos o apoio e aguardamos resposta.

Drª. Ivone Garcia Barbosa
Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação Faculdade de Educação/UFG
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TERMO DE ANUÊNCIA

A Secretaria Municipal da Educação de Jataí - GO está de acordo com a execução
da pesquisa “O trabalho docente na Educação Infantil em Goiás: cuidar e educar em
agrupamentos de crianças de 0 a 3 anos”, desenvolvida pela pesquisadora Dinara Pereira Lemos
Paulino da Costa, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação (FE/UFG), tendo
em vista a elaboração de sua Tese de Doutorado em Educação, com a orientação da professora
Dra. Ivone Garcia Barbosa. A referida pesquisa integra o projeto “Políticas públicas e educação
da infância em Goiás: história, concepções, projetos e práticas”, coordenado pela pesquisadora
Ivone Garcia Barbosa (coordenadora geral); do Núcleo de Estudos e Pesquisas da Infância e sua
Educação em Diferentes Contextos (NEPIEC), da Faculdade de Educação, da Universidade
Federal de Goiás.
A Secretaria Municipal da Educação de Jataí - GO assume o compromisso de apoiar
o desenvolvimento da referida pesquisa pela autorização da coleta de dados, durante os meses
de agosto de 2015 a junho de 2016.
Declaramos ciência de que nossa instituição é coparticipante do presente projeto
de pesquisa, e requeremos o compromisso do (a) pesquisador(a) responsável com o resguardo
da segurança e bem-estar dos participantes de pesquisa nela recrutados.

Jataí, 20 de junho de 2015.

Izildinha Divina Borba Carvalho
Secretária Municipal da Educação
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS DA INFÂNCIA E SUA EDUCAÇÃO
EM DIFERENTES CONTEXTOS (NEPIEC)

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário(a), da
investigação “Trabalho docente na Educação Infantil em Goiás: cuidar e educar em
agrupamentos de crianças de 0 a 3 anos”, que se constitui subprojeto da pesquisa
“Políticas públicas e educação da infância em Goiás: história, concepções, projetos e
práticas”, sob a coordenação geral da professora Ivone Garcia Barbosa. Meu nome é
Dinara Pereira Lemos Paulino da Costa, sou a pesquisadora responsável e minha área de
atuação é Educação.
Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, no caso de aceitar
fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma
delas é sua e a outra é do(a) pesquisador(a) responsável. Em caso de recusa, você não
será penalizado(a) de forma alguma.
Mas se aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas
pelo(s) pesquisador(es) responsável(is), via e-mail dinarapereira@uol.com.br, por
telefone (62) 3209-6206, e inclusive, sob forma de ligação a cobrar, através do(s)
seguinte(s) contato(s) telefônico(s): Dinara Pereira Lemos Paulino da Costa (64)
36362462; Ivone Garcia Barbosa (orientadora) (62) 3209-6206.
Ao persistirem as dúvidas sobre os seus direitos como participante desta
pesquisa, você também poderá fazer contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Federal de Goiás, pelo telefone (62)3521-1215.
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA

PROJETO: “Políticas públicas e educação da infância em Goiás: história, concepções,
projetos e práticas”
SUBPROJETO: “Trabalho docente na Educação Infantil em Goiás: cuidar e educar em
agrupamentos de crianças de 0 a 3 anos”.
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PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Dinara Pereira Lemos Paulino da Costa
ORIENTADORA: Professora Drª Ivone Garcia Barbosa
A presente investigação intitulada “Trabalho docente na Educação Infantil em
Goiás: cuidar e educar em agrupamentos de crianças de 0 a 3 anos” é um subprojeto da
pesquisa “Políticas públicas e educação da infância em Goiás: história, concepções,
projetos e práticas”, a qual é realizada pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas da Infância e
sua Educação em Diferentes Contextos (NEPIEC) da Faculdade de Educação/UFG, com a
finalidade de analisar e compreender a educação da infância no Estado de Goiás,
abrangendo sua história, a constituição de políticas públicas, as concepções que a
permeiam, bem como os projetos, processos e práticas educativas em diferentes
contextos.
O subprojeto que está sendo desenvolvido pela doutoranda Dinara Pereira
Lemos Paulino da Costa, ligado à linha de pesquisa Formação, Profissionalização
Docente e Trabalho Educativo, do Programa de Pós-Graduação em Educação da
Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, tem como objetivo investigar
concepções e práticas educativas realizadas com as crianças de 0 a 3 anos em contextos
coletivos. Para isso, a pesquisa será desenvolvida por meio de diversos procedimentos
e instrumentos de pesquisa tais como: análises de documentos, questionários,
filmagens, registros fotográficos e entrevistas, as quais poderão ser gravadas.
A sua participação nessa pesquisa será de grande importância, pois contribuirá
para a compreensão sobre o trabalho docente realizado nas instituições de Educação
Infantil com as crianças de 0 a 3 anos.
As informações obtidas no presente estudo serão armazenadas no Banco de
Dados do NEPIEC, para investigações futuras, considerando-se que a importância e a
complexidade das informações demandam um processo analítico minucioso que não se
conclui em um único relatório, dissertação de mestrado ou tese de doutorado.
Compreendendo que a realidade é concreta, como síntese de múltiplas determinações,
o Projeto “Políticas públicas e educação da infância em Goiás: história, concepções,
projetos e práticas”, se desdobra em subprojetos interligados, a fim de aprofundar a
compreensão crítica acerca das distintas dimensões da educação da infância, portanto,
novas análises poderão ser realizadas, revisitando informações obtidas em outros
estudos.
Considera-se que sua participação não lhe ocasionará riscos éticos ou qualquer
prejuízo, podendo ocorrer dificuldade ou inibição para prestar informações solicitadas.
Nesse caso, você contará com o acompanhamento, o apoio e a orientação da
pesquisadora responsável, bem como terá liberdade de não responder questões que
porventura lhe causem constrangimento.
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Destaca-se que não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação
financeira por sua participação. Você tem o direito de fazer ligações a cobrar para o
telefone informado nesse documento. As suas informações são confidenciais, serão
mantidas em sigilo, assegurando-lhe que, em nenhum momento da pesquisa, você será
identificado(a).
Você tem ampla e total liberdade de se recusar a participar ou retirar seu
consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma e sem prejuízo
ao seu cuidado.

Dra. Ivone Garcia Barbosa

Dinara Pereira Lemos Paulino da Costa

Coordenadora geral e Orientadora

Doutoranda – pesquisadora responsável

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA

Eu, ___________________________________________________________________,
RG/CPF_____________________________________, abaixo assinado, concordo em
participar da pesquisa “Trabalho docente na Educação Infantil em Goiás: cuidar e educar
em agrupamentos de crianças de 0 a 3 anos”, vinculada como subprojeto da pesquisa
“Políticas públicas e educação da infância em Goiás: história, concepções, projetos e
práticas”. Informo ter mais de 18 anos de idade e destaco que minha participação nesta
pesquisa é de caráter voluntário. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pela
pesquisadora Dinara Pereira Lemos Paulino da Costa sobre a pesquisa, os
procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes
de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a
qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, portanto, que
concordo com a minha participação no projeto de pesquisa acima descrito.

(
) Permito a utilização de
informações e imagens produzidas na
pesquisa.

( ) Autorizo o armazenamento das
informações no Banco de Dados
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( ) Não permito a utilização de
informações e imagens produzidas na
pesquisa.

( ) Não autorizo o armazenamento
das informações no Banco de Dados

---------------------------------, ---------- de ----------------------- de 2015.

___________________________________________________________________
Assinatura por extenso do(a) participante

__________________________________________________________________
Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável
Assinatura datiloscópica (Em caso de pessoas que não assinam o nome próprio)

TESTEMUNHAS:

_________________________________________________
(nome, CPF ou RG)
__________________________________________________
(nome, CPF ou RG)
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
DOUTORADO EM EDUCAÇÃO
DINARA PEREIRA LEMOS PAULINO DA COSTA

PERFIL PROFISSIONAL DA PROFESSORA (O)
Prezada professora,
Estamos realizando uma pesquisa visando compreender como se dá a realização
do trabalho docente na Educação Infantil. Esta pesquisa integra parte do projeto
“Políticas públicas e educação da infância em Goiás: história, concepções, projetos e
práticas”, desenvolvido pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas da Infância e sua Educação
em Diferentes Contextos (NEPIEC), sob a coordenação geral da professora Ivone Garcia
Barbosa da Faculdade de Educação/UFG. Parte dos dados da investigação constará de
uma tese de doutoramento.
Para tanto, solicitamos sua colaboração no sentido de responder às questões do
presente questionário. O objetivo deste questionário é obter informações sobre o perfil
profissional dos professores que atuam diretamente com as crianças de 0 a 3 anos nos
Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis)no município de Jataí.
Conforme exige a ética no processo de pesquisa, asseguramos que sua identidade
será mantida em total sigilo, sendo utilizados nomes fictícios e/ou de siglas (por exemplo,
professora 1, 2; Cmei A, B etc), mesmo na análise dos dados.
Sua participação, respondendo com clareza a todas as questões, é de suma
importância, para que tenhamos a maior fidelidade dos dados.
Agradecemos sua disponibilidade e colaboração, e nos colocamos à disposição
para esclarecer quaisquer dúvidas!

Pesquisadoras:
Dinara Pereira Lemos Paulino da Costa (doutoranda PPGE/FE/UFG)
E-mail: dinarapereira@uol.com.br fone: 64-99736191
Ivone Garcia Barbosa (orientadora)
Ivonegbarbosa@hotmail.com fone: 62-32096206
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I-DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
1-Nome completo (utilizado apenas para conhecimento das pesquisadoras)
___________________________________________________________________
2-Endereço:__________________________________________________________
3-Telefone:___________________E-mail: _________________________________
4- Estado Civil:___________________________
5-Idade:__________________
6-Tem filhos? (________)
Idade(s) do(s) filho(s) __________________________________________________
7-Com quem divide a habitação:__________________________________________
8-Quantas pessoas participam da renda familiar: _____________________________
II – DADOS SOBRE A ATUAÇÃO PROFISSIONAL
1- Desde que idade trabalha e em que já trabalhou?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________
2-Tempo que trabalha na educação:________________________________________
3-Tempo que trabalha na educação infantil: _________________________________
4-Cmei em que atua: ___________________________________________________
5-Quantidade e faixa etária das crianças do seu agrupamento: ___________________
6-Horário de trabalho no Cmei: ___________________________________________
7-Qual a sua carga horáriade trabalho na educação infantil?
(

) 20 horas(

) 30 horas(

) 40 horas(

) 60 horas

8- Remuneração recebida
(
(
(
(
(

) 1 salário mínimo
) 1 a 2 salários mínimos
) 2 a 4 salários mínimos
) 4 a 8 salários mínimos
) mais que 10 salários mínimos

9-Trabalha em outra instituição?
( ) Sim ( ) Não
10-Nome da outra instituição:____________________________________________
11-Qual a carga horáriana outra instituição?_________________________________
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12-Tem outro tipo de trabalho informal? Qual? _______________________________
III – DADOS SOBRE O PROCESSO DE FORMAÇÃO
1-Formação Acadêmica (poderá marcar mais de uma alternativa)
( ) Graduação em Pedagogia
( ) Especialização em educação infantil
( ) Curso de Magistério, em nível Médio
( ) Curso Normal Superior
( ) Mestrado
( ) Doutorado
( ) Cursando: Especificar:_______________________________________________
( ) Outra Graduação.Qual?_______________________________________________
( ) Outra Especialização. Qual?___________________________________________
2- Nome da Instituição em que realizou a graduação ___________________________
_____________________________________________________________________
3-Você participa de cursos de formação continuada relacionados a educação infantil?
(

) sempre ( ) algumas vezes (

) raramente(

) nunca

4-Neste momento está realizando algum curso? ( ) sim

( ) não

Dados sobre o curso de formação continuada:
Nome: _______________________________________________________________
Instituição promotora do curso: ___________________________________________
Local em que é realizado: ________________________________________________
Início:_______________________________
Término: _____________________________
Carga Horária:________________________
O Curso é pago? ( ) sim ( ) não Valor do curso: _________________________
Responsável pelo pagamento: ____________________________________________
Motivos pelos quais escolheu este curso.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________
5-Outros cursos que já realizou e que achou significativos para sua atuação como
docente na educação infantil:
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Curso 1.
Nome: _______________________________________________________________
Instituição promotora do curso:___________________________________________
Local em que é realizado:________________________________________________
Início:_______________________________
Término: _____________________________
Carga Horária:________________________
O Curso é pago? ( ) sim ( ) não

Valor do curso: _________________________

Responsável pelo pagamento: ____________________________________________
Motivos pelos quais escolheu este curso.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Curso 2.
Nome: _______________________________________________________________
Instituição promotora do curso: ___________________________________________
Local em que é realizado: ________________________________________________
Início:_______________________________
Término: _____________________________
Carga Horária:________________________
O Curso é pago? ( ) sim ( ) não

Valor do curso: _________________________

Responsável pelo pagamento: ____________________________________________
Motivos pelos quais escolheu este curso.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Outros dados que acha importante para nosso levantamento, que não foi questionado e
que você gostaria de acrescentar:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
VOCÊ ACEITA PARTICIPAR DE OUTRAS ETAPAS DESSA PESQUISA?
Sim ( )

Não (

)

Telefone para contato: ____________________________________________________

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Eu,

________________________________________,

fui

devidamente

informada (o) e esclarecida (o) sobre a pesquisa “Trabalho docente na Educação Infantil
em Goiás: cuidar e educar em agrupamentos de 0 a 3 anos” e os procedimentos nela
envolvidos, bem como foi-me assegurada a preservação de minha identidade. Assim,
autorizo a utilização das minhas informações, para fins científicos, sem restrições de
citação, por tempo indeterminado, em meio impresso, digital e outros.
Jataí, _______ de ______________ de ______________.

______________________________________________
Assinatura do entrevistado
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
DOUTORADO EM EDUCAÇÃO
DINARA PEREIRA LEMOS PAULINO DA COSTA
PERFIL PROFISSIONAL II
Prezada(o) professora(o),
Estamos dando continuidade à nossa pesquisa com o objetivo de compreender a
realização do trabalho docente com as crianças de 0 a 3 anos na Educação Infantil.
Reconhecemos sua valiosa colaboração até o momento, tendo respondido ao questionário
de PERFIL PROFISSIONAL, e solicitamos que você nos auxilie a ampliar as
informações acerca desse perfil. Ressaltamos que sua participação é de extrema
importância!
Agradecemos sua disponibilidade e nos colocamos à sua disposição!

Dinara Pereira Lemos Paulino da Costa
E-mail: dinarapereira@uol.com.br
Telefone: 64-36362462 e 64-99736171
Orientadora: Profa. Dra. Ivone Garcia Barbosa
E-mail: ivonegbarbosa@hotmail.com
Faculdade de Educação – UFG
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NOME: _____________________________________________________________
CMEI:______________________________________________________________
Turno:___________________Agrupamento ______________________________
I-A CRIANÇA
1-Quem é a criança de 0 a 3 anos? Como você a definiria?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2-Quais as necessidades da criança de 0 a 3 anos?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3-O que as crianças de 0 a 3 anos precisam aprender nas instituições de Educação Infantil?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4- Você acha que as crianças de 0 a 3 anos são muito diferentes das crianças de 4 A 6
anos? Em que? São necessárias atividades muito diferentes?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
II.A PROFESSORA
1-O que significa para você ser professora na Educação infantil?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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2- E ser professora de crianças de 0 a 3 anos?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3-Porque você escolheu trabalhar com crianças pequenas?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4-Considerando sua experiência e o que conhece da Educação Infantil, quais
conhecimentos a professora de 0 a 3 anos precisa possuir?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5-Fale sobre a realização do curso de Pedagogia, descrevendo a sua trajetória no curso e
apontando os elementos significativos, para a realização do trabalho docente com as
crianças de 0 a 3 anos.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6-Você participou de cursos de formação continuada nos últimos 5 anos? Quais? Estes
cursos auxiliam na realização do seu trabalho docente com crianças pequenas?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
III.SOBRE ALGUNS ASPECTOS NA REALIZAÇÃO DO SEU TRABALHO
COMO PROFESSORA:
 Como é sua rotina de trabalho na instituição e com as crianças?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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 Você tem alguma professora que é mais próxima no cotidiano de trabalho que você
troca opiniões, planeja junto etc?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 Como você realiza o planejamento?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 Em que se baseia ao preparar as atividades a serem realizadas com as crianças?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 Que concepções acha fundamental para pensar essas atividades?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 Você avalia o seu planejamento e as atividades desenvolvidas com as crianças
pequenas? Como isso é feito? Resulta em algum relatório?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 Que aspectos considera fundamentais para o desenvolvimento da docência?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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 Descreva as atividades que compõe a rotina diária do seu agrupamento de crianças, e
como elas são realizadas. Recepção, refeições, banho, sono, parque, brinquedoteca,
dentre outros.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 Como decide as ações que farão parte dessa rotina?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 A rotina é orientada pela coordenação pedagógica da instituição ou vocês professoras
podem decidir?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 Como são organizados os espaços internos para promover o desenvolvimento e as
aprendizagens das crianças pequenas?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
IV.A INSTITUIÇÃO
1-Como você descreveria a instituição de Educação Infantil da qual você faz parte?
Estrutura física, mobiliário, recursos materiais (pedagógicos, brinquedos...), áreas
externas (parques...), e outros.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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2-E quanto ao espaço físico, como avalia e o que acha que poderia ser mudado?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3-O que acha que poderia ser mudado ou acrescentado na estrutura da instituição que
melhorasse a atuação docente?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4-Descreva sobre como foi construído o Projeto Político Pedagógico da sua instituição e
sua participação neste processo.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5-A instituição proporciona momentos para estudos e reflexões coletivas sobre o trabalho
docente com as crianças? Existem encontros sistemáticos? Em que momentos? Qual a
duração destes encontros.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6-Como é realizado o acompanhamento pedagógico aos professores?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
7-Como avalia a participação em relação às decisões tomadas no âmbito da instituição; e
da Secretaria?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________
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V.A FAMÍLIA
1-Em sua opinião qual o papel da família na instituição de educação infantil?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2- Qual o papel dos pais para que o trabalho docente com as crianças pequenas se
desenvolva plenamente?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3-São realizadas reuniões com os pais para informar sobre o desenvolvimento do seu filho
(a)?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4-Os pais participam ativamente das atividades propostas pela instituição? Quais são estas
atividades?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5-Como avalia a participação docente na relação com as famílias?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

VOCÊ ACEITA PARTICIPAR DE OUTRAS ETAPAS DESSA PESQUISA?
Sim ( )

Não (

)

Telefone para contato: ____________________________________________________
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Eu,

________________________________________,

fui

devidamente

informada (o) e esclarecida(o) sobre a pesquisa “Trabalho docente na Educação Infantil
em Goiás: cuidar e educar em agrupamentos de 0 a 3 anos” e os procedimentos nela
envolvidos, bem como foi-me assegurada a preservação de minha identidade. Assim,
autorizo a utilização das minhas informações, para fins científicos, sem restrições de
citação, por tempo indeterminado, em meio impresso, digital e outros.
Jataí, _______ de ______________ de ______________.

______________________________________________
Assinatura do entrevistado
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Tabulação dos dados do instrumento Perfil Profissional II

A primeira questão do instrumento de investigação Perfil Profissional II, diz
respeito a concepção de criança, ou seja, quem é a criança de zero a três anos? Como você
a definiria?
FALA DAS PROFESSORAS

NÚMERO DE RESPOSTAS

Curiosas

07

Atentas

01

Cansam rápido das atividades

01

Sonolentas

01

Possui energia contagiante

03

Pula

01

Brinca

01

Rola

01

Da risada

01

Desobediente

01

Pequeno grande ser

01

Criativa, inventiva

01

Dependentes

02

Alegres

01

Dinâmicas

01

Ser humano em formação

04

Um ser em desenvolvimento

07

Ser pensante

03

Possui uma natureza particular

01

Um bebê que está longe da família

01

Egocêntrico

01

Ser em construção

01

Tem necessidade de carinho, atenção e cuidados

09

Indefesa

02

Ser social em desenvolvimento

01

Crianças que as famílias tem responsabilidades

01

sobre elas
Espertas

02

Dengosas, geniosas

01

Possuem

diferentes

especificidades

características

e

01
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Aprendem no contexto cultural

02

São capazes de aprender e ensinar

02

Alguém que questiona e se relaciona como o outro

01

Ser em processo de socialização

01

Dependente

03

Frágil

02

Comunicam-se pelo choro, dor, emoções

01

Ser em adaptação

01

Precisa ser conduzida e bem orientada

01

Inteligente e pronto para desabrochar

01

Futuro do nosso País

01

Ser em busca de conhecimentos

02

4.2 Quais são as necessidades da criança de zero a três anos?
Espaço para rolar, brincar, etc

14

Alimentar-se bem

16

Dormir

02

Expressar

02

Conforto

02

Proteção

02

Fazer escolhas

03

Ter atenção

07

Ter aprovação, reconhecimento

02

Liberdade

02

Cuidados, educação e estímulos

08

Direção para se desenvolver

03

Afeto, carinho, amor

13

Higiene

10

Vestuário adequado

01

Interações com outras crianças

06

Contato corporal com a professora

01

Aprendizagens

04

Proteção

02

Limites

05

Segurança

01

Histórias e brincadeiras

05

Desenvolver a linguagem oral

04

Contato com a música

02
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Desenvolver sua identidade e autonomia

01

Ampliar o conhecimento de mundo

01

Planejamento de atividades

01

Uma rotina de excelência

02

Cantar

02

Construir conhecimento por meio da interação,

03

imaginação e brincadeiras
Cantinhos variados

01

Movimentar

02

4.3 O que as crianças de zero a três anos precisam aprender nas instituições de
Educação Infantil?
Cantar

04

Brincar

07

Ouvir histórias

02

Respeitar o outro

09

Socializar-se

20

Obedecer

02

Ser honesta

01

Ser independentes

02

Compartilhar brinquedos

04

Coordenar seus movimentos

04

Saber ouvir

04

Saber opinar

05

Saber relatar vivências

02

Fazer atividades artísticas

02

Manusear suportes gráficos

01

Ter limites

02

Regras

03

Conhecer a si mesmo

02

Controlar as necessidades fisiológicas

01

Em um ambiente desafiador

02

Desenvolver o afeto e a cognição

02

Descobrir e pensar o mundo em que vivem

04

Desenvolver a motricidade

05

Andar e falar

07
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Se libertar das fraldas e chupetas

02

Entrar no mundo letrado por meio de músicas e

02

histórias
Deixar a manha em casa

01

Estabelecer vínculos afetivos

02

O desenvolvimento integral

01

Atividades de higiene e alimentação

01

Atividades pedagógicas, cores, escrita, oralidade,

01

coordenação motora...
Noção de tempo

01

Cuidar do corpo e do ambiente

04

Ouvir e contar histórias

01

Dançar

01

Explorar limites espaciais e sequência temporal

01

Conhecer-se como único

01

Identificar gostos e preferências

01

Alimentar-se sozinho

01

Responsabilizar-se

01

Conquistar autonomia

01

Conhecer o próprio corpo

01

Utilizar-se de diferentes linguagens

01

Falar corretamente

01

Ler

01

4.4 Você acha que as crianças de zero a três anos são muito diferentes das crianças
de zero a seis anos em que? São necessárias atividades muito diferentes?
Sim

36

As crianças de zero a três anos precisam de mais

01

cuidados
São diferentes, mais não muito

01

Possuem especificidades

01

As crianças de 4 a 6 anos tem noções de regras,

01

equilíbrio...
As crianças de 4 a 6 anos tem mais habilidades

01

As crianças de 4 a 6 anos tem mais autonomia para

01

as atividades de rotina como o banho, a
alimentação.

226
Não acho

04

4.6 O que significa para você ser professora na Educação Infantil?
Um aprendizado

02

Compreender o mundo infantil

01

Estar

contribuindo

para

o

aprendizado

e

10

Desafio e prazer em ver o crescimento das crianças

05

Algo nobre, formar consciências

01

Ser mais que educadora, ser amiga

01

Educar com carinho e atenção

02

Contribuir para a formação humana

02

É gostar de crianças pequenas

02

É pensar e planejar espaços e as brincadeiras e

01

desenvolvimento das crianças

mediações para a construção do conhecimento
deles
Amor, carinho e cuidado
Ter

conhecimento

do

01
desenvolvimento

e

04

especificidade do trabalho com a criança pequena
Ser ética, paciente, responsável, dedicada

01

Importante para minha vida profissional

01

Amor, além de saber ensinar

01

Criar uma atmosfera de acolhimento, afeto e

02

aprendizagem
Um sacerdócio, as crianças transmitem paz, amor e

01

alegria
Semear o bem e o amor

02

Aceitar as crianças, que sintam confiança,

01

segurança, planejar e registrar

4.7 E ser professora de crianças de zero a três anos?
Não respondeu

01

Idem a resposta anterior

02

É maravilhoso, gratificante

06

É a melhor faixa etária, sem vícios

01

Adoro

01

Além do conhecimento dar aconchego e proteção

02
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As vezes me sinto mãe de todos, muito feliz, cuidar,

03

proteger
Ter conhecimento do desenvolvimento infantil,

01

afeto, e estimular a linguagem oral
Assumir o compromisso com o cuidar e o educar

04

Precisam de mais carinho e orientação

01

É ser observadora constante, mediar e suprir suas

01

necessidades
Saber ouvir a criança, ser criativa, interagir bem

01

com a comunidade escolar
Estar disposta a correr, brincar, cantar e aprender

02

Reconhecer as particularidades e lidar com os

01

sentimentos de cada um
Gratificante e cansativo

01

Não tem diferença, o que muda é o planejamento

02

Amor, carinho, cuidado e atenção

01

Contribuir para um mundo melhor

01

É muito bom, mais requer muito conhecimento

01

Precisa ter perfil e formação em Pedagogia

01

Amar muito, ter paciência, ensinar com carinho e

01

renovar sempre
Ser um mediador e ensiná-los a conviver

01

Muita dedicação e paciência

01

Ter preocupação em como lidar com as crianças no

01

dia a dia

4.8 Porque escolheu trabalhar com crianças pequenas
Porque são verdadeiras, amorosas

07

Fui escolhida

02

Porque gosto, precisam mais da professora do que

06

os maiores, demonstram carinho, amor
Tenho mais afinidade com os pequenos

09

Porque gosto de trabalhar com o lúdico

06

Meu sonho. Não tive tempo de acompanhar o

01

desenvolvimento da filha, são puros
É gratificante acompanhar suas descobertas e
evoluções

02
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Não é fácil. É preciso interagir, aprender e também

01

ensinar
Melhor os pequenos do que os de 9 ou 10 anos

01

Porque contribuo com a formação de identidades

01

São graciosos, cansa o corpo e a mente, mais é

01

gratificante
São pequenos, encantadores e cheios de energia e

03

vontade de aprender
Porque vejo o quanto é importante desenvolver um

05

trabalho responsável e comprometido com elas
Tenho o dom de interagir com elas

01

Me especializei nesta área

01

4.9 Considerando sua experiência e o que conhece da Educação Infantil, quais
conhecimentos a professora de zero a três anos precisa possuir?
Noções de primeiros socorros

05

Conhecimentos sobre mordidas

01

Noções sobre o brincar

06

Saber organizar a sala, o ambiente

01

Conhecer os objetivos gerais da educação infantil

01

conforme os rcnei
Muito

embasamento

desenvolvimento

teórico,

físico,

conhecer

afetivo,

o

12

intelectual,

emocional
Saberes da psicologia, sociologia, didática, didática

01

Primeiro gostar de crianças, saber cuidar

04

Ter

03

criatividade,

saber

elaborar

atividades,

brincadeiras, estimular o desenvolvimento
Todos os possíveis

02

Pós-graduação na área

01

Não respondeu

03

Ter formação em Pedagogia e realizar a formação

01

continuada na área
Muito conhecimento e maturidade profissional

03

Músicas, histórias e filmes infantis

03

Psicologia

01

Reconhecer que cada um é único

04

Saber lidar com as crianças no dia a dia

02
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Conhecer a história de cada um

02

Saber estabelecer limites

01

Olhar a criança como um ser indefeso que precisa

01

de cuidados
Saber

sobre

os

cuidados,

higiene

e

o

01

desenvolvimento da fala de forma lúdica
Ter uma boa relação com as crianças e adultos

03

Cuidar e educar

02

5.0 Fale sobre a realização do curso de Pedagogia, descrevendo a sua trajetória no curso
e apontando os elementos significativos, para a realização do trabalho docente com as
crianças de 0 a 3 anos.
Não respondeu

05

Proporciona teoria mais a prática é bem diferente

02

Foi um bom curso, mas não ensinou sobre a

09

Educação Infantil
Aprendi mesmo no magistério e na prática

04

Contribuiu muito, principalmente as disciplinas

12

sociedade, cultura e infância, didática, psicologia e
estágio
O curso e a prática são essenciais para um bom

07

trabalho
Aprendi nos momentos de planejamento e na

01

formação continuada
EAD

01

Profissional qualificado

01

Ambiente adequado

02

Apoio pedagógico

01

Aprendi coisas novas sobre o desenvolvimento

01

infantil
Como acontece a aprendizagem

01

As influencias do meio

01

Trabalhar em equipe

01

Envolver os alunos

01

5.1 Você participou de cursos de formação continuada nos últimos cinco anos? Quais?
Esses cursos auxiliam na realização do seu trabalho docente com as crianças pequenas?
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Sim

09

Promovidos

pela

Secretaria

Municipal

de

07

Educação
Noções de primeiros socorros

02

Amor exigente

04

Curso de histórias e oficinas

03

Ensino religioso

01

Pós-graduação em psicopedagogia

04

Pós-graduação em Educação Infantil

03

Curso de berçarista

01

Planejamento da SME

07

Psicologia para quem ensina

01

A qualidade na Educação Infantil

01

Estratégia de ensino aprendizagem

01

A prática da alfabetização infantil

01

Estratégias de ensino-aprendizagem

01

A pedagogia do sucesso – uma prática pedagógica

01

competente
Ler me ajuda a progredir no meu trabalho

01

Currículo, planejamento e organização do trabalho

06

pedagógico na Educação Infantil – NEPIEC
Pós-graduação em gestão

01

Pnaic

03

Pós-

graduação

em

Política,

Gestão

e

01

no

01

financiamento da educação/ UFG
Práticas

metodológicas

de

escrituração

ambiente escolar
Alfabetização e letramento (SME)

01

Grupo de estudos sobre a Educação Infantil

01

UFG/mensal
Contadores de histórias

01

Sucata e recreação na Educação Infantil

01

Música e arte no processo de socialização de

01

crianças bem pequenas
Pró-letramento

01

Artes NEPIEC

01
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Alguns aspectos na realização do seu trabalho como professora
5.2 Como é sua rotina de trabalho na instituição com as crianças
5.3 Você tem uma professora que é mais próxima no cotidiano de trabalho com quem
você troca opiniões, planeja junto, etc.
Sim

29

Não

08

5.4 Como você realiza o planejamento?
Com a equipe da SME

01

Aos finais de semana, pesquisando em diversas

06

fontes
Com base na matriz curricular da SME

20

De acordo com minha rotina

03

Seguindo a rotina e os RCNEIs

01

Semanalmente junto a outra professora do mesmo

05

agrupamento e a coordenadora
Semanalmente

02

Através dos direitos de aprendizagem

01

Estabeleço uma rotina e projetos necessários

02

Juntas quinzenalmente

01

Semanal, usando uma história como eixo das

01

demais atividades

5.5 Em que se baseia ao preparar as atividades a serem realizadas com as crianças?
Na matriz curricular da SME

24

Em livros literários e de autores que tratam da

06

Educação Infantil
Nos RCNEI

02

Na faixa etária da turma

01

Observando o desenvolvimento das crianças

03

Nas áreas do desenvolvimento infantil e nos ritmos

01

individuais
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A

partir

das

observações

diárias

e

do

18

Nas rodas de conversa sempre surgem temáticas

02

desenvolvimento das crianças
para o planejamento
Em minha experiência

01

A partir também da realidade da creche

02

Baseado em projetos e de acordo com a faixa etária

02

Baseado nos diagnósticos

01

5.6 Que concepções acha fundamental para pensar essas atividades?
Não respondeu

08

Desenvolvimento das crianças

09

Aspectos gerais da aprendizagem

05

Sobre o que atrai essa idade

01

A idade das crianças

01

Pensar no espaço e no tempo para cada momento

01

do dia
Concepções filosóficas, sociológicas e psicológicas

01

Que cada criança é única e aprende no seu tempo

02

Valorizar o que já sabem

01

Pensar nas necessidades de cada um

05

Nos dignósticos e observações diárias

02

Preparar atividades para cada faixa etária

01

Propor desafios e estímulos a linguagem, ao

01

raciocínio e a criatividade
Pensar que são seres ávidos por estímulos e

01

desenvolvem-se planamente
Concepção de criança, aprendizagem, mundo, nada

01

pode ser espontâneo
Significativa, valorização do sujeito histórico e a

01

formação humana
Propor atividades que levem a criança a se tornar

01

critica e criativa pela mediação do professor
Construção da identidade e da autonomia

01

O brincar

01
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5.6 Você avalia o seu planejamento e as atividades desenvolvidas com as crianças
pequenas? Como isso é feito? Resulta em um relatório?
Sim

30

Por meio de um relatório geral

06

Relatório individual

21

Sozinha, não temos coordenadora

01

Através da observação diária

08

Ao final das atividades diárias

02

Para saber que rumos tomar

01

Diariamente observamos, discutimos e anotamos

06

para posterior relatório
Pensando em minhas ações e no desenvolvimento

01

das crianças
Verbalmente em discussão com a coordenadora,

01

sem nenhum registro
Relatório quinzenal

01

Ao final dos projetos reunimos para avaliar e ver o

01

que precisa melhorar
Só no final de semana

01

5.7 Que aspectos considera fundamentais para o desenvolvimento da docência?
Não respondeu

07

Amar, gostar de crianças

05

Gostar de ser professora

03

Buscar atualização sempre, estudar, pesquisar

04

Prontidão

01

Conhecimento pedagógico e técnico

01

Sensibilidade

02

Estrutura física e emocional

02

Participação e envolvimento da criança

01

Considerar a capacidade de aprender e interagir

01

com as crianças cuidar e educar
Refletir sobre o planejamento e ações pedagógicas

02

Estudo teórico

01

Participação em seminários, palestras, oficinas

03

Compromisso, responsabilidade, dedicação

07

Respeito a criança

01
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Ser humana

01

Ter o suporte necessário para o planejamento e o

01

desenvolvimento das atividades
Planejamento diário e troca de experiências

04

Criatividade

04

Bom senso

01

Vontade de crescer profissionalmente

01

Espaço físico adequado e materiais

05

Pessoas com a mesma formação

01

Ética

01

Dinamismo

01

Vínculos sociais e afetivos

01

Instigar

a

curiosidade

das

crianças

ao

02

desenvolvimento
Formação continuada

05

Conviver bem com todos, pais, colegas e gestores

05

Conhecimentos específicos

03

Ter paciência

01

Valorização profissional

02

5.8 Descreva as atividades que compõe a rotina diária do seu agrupamento e como são
realizadas.
5.9 Como decide as ações que farão parte da rotina?
Não respondeu

02

Seguindo os objetivos da matriz curricular

02

Com

18

a

equipe

pedagógica

da

instituição,

professoras, coordenadora, diretora e agente
De acordo com as habilidades e necessidades das

07

crianças
Através de um bom planejamento

04

Semanalmente

01

Através da rotina que nos é passada

06

Planejo junto com a auxiliar

01

Observando o que as crianças gostam

02

Pensando nas necessidades pedagógicas das

01

crianças, cuidar e educar
Depende do projeto a ser realizado

01
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6.0 A rotina é orientada pela coordenação pedagógica, ou vocês professoras podem
decidir?
É orientada pela coordenação pedagógica e pode

32

ser alterada segundo as necessidades
Existe uma rotina pré-estabelecida que pode ser

03

modificada
A rotina segue um horário diferente das crianças de

02

4 a 6, e tem um horário fixo
A rotina foi orientada pela SME

01

Atualmente não temos coordenadora, decidimos

01

com a diretora

6.1 Como são organizados os espaços internos para promover o desenvolvimento e as
aprendizagens das crianças pequenas?
Não respondeu

01

Em cantinhos diversificados e solário

11

Pela equipe pedagógica

02

Buscando o desenvolvimento e a segurança das

01

crianças
De acordo com o planejamento/rotina

13

Usamos o parque

02

A sala é muito pequena e utilizo a área externa

07

como suporte, refeitório, pátio etc
Arejado, agradável

01

Temos ótimo espaço, sala, solário, banheiro dentro

01

da sala...

Aspectos relacionados a Instituição
6.2 Como você descreveria sua instituição?
Nova, sala ampla e arejada, mobiliário novo,

07

brinquedos pedagógicos ótimos
É pequena, muito quente, não tem brinquedos, não
adequado a EI

18
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Escola de placa, estrutura física ruim, bons recurso

03

pedagógicos e boas áreas externas
Excelente estrutura física, falta mobiliário e

06

material pedagógico.
Satisfatório, adequada

07

6.3 Espaço físico, como avalia?
Não respondeu

01

Salas maiores e mais arejadas

10

Construir e adequar os banheiros

05

Colocar ar condicionado, climatizador

02

Ótimo

09

Cobrir e adequar o parque/pátio

11

Desconfortável

01

Poderia ser maior

01

Construir brinquedoteca, dispensa, sala de vídeo

02

Reforma urgente

02

O espaço físico é o maior problema

06

Trocar o piso

01

Sugiro natação e dança

01

6.4 O que acha que poderia ser mudado ou acrescentado na estrutura da instituição que
melhorasse a atuação docente?
Está bom

01

Melhorar as salas, construção de banheiros nas

20

salas e ventilação adequada
Criar um parque com areia

01

Mais salas para brinquedos, leitura, arte, depósito,

06

biblioteca, para os professores, etc
Material pedagógico

03

Não respondeu

04

Quadra coberta

01

Renovar os parques, brinquedos e livros literários

01

Mais banheiros

02

Nada

03
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6.4 Descreva como foi construído o PPP da sua instituição e sua participação nesse
processo.
Não participei

04

Não conheço, já estava pronto

11

De forma coletiva

15

Como ouvinte

01

Está sendo elaborado pela gestora

02

Está em construção

05

Não respondeu

02

6.6 A instituição proporciona momentos de estudos e reflexões coletivas sobre o trabalho
docente com as crianças? Existem encontros sistemáticos? Em que momentos? Qual a
duração?
Somente nos planejamentos da SME

11

Quando necessário, são raros

06

Durante a aula de educação física com a

03

coordenadora
Na avaliação do bimestre sobre as crianças

18

Não temos estes momentos na instituição

01

Nas quartas-feiras durante uma hora

07

Na sexta-feira com a diretora

02

Ainda não, creche nova

01

6.7 Como é realizado o acompanhamento pedagógico aos professores
O coordenador pedagógico orienta as professoras

19

enquanto as crianças fazem aula de educação física,
uma vez por semana
Pela coordenação pedagógica e direção

07

Não respondeu

02

Não é realizado

01

No início de cada semestre

02

Creche nova, iniciando agora ainda não sabemos

01

como será
Sempre que possível

01
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Uma vez ao mês a coordenadora recolhe os

04

cadernos de planejamento para dar sugestões
Semanalmente pela diretora

03

Através das observações dos planos de aula,

02

cadernos de diagnósticos e relatórios bimestrais

6.8 Como avalia a participação em relação as decisões tomadas no âmbito da instituição
e da SME?
Com compromisso

01

Positiva, boas, parceria

11

Não respondeu

05

Nas reuniões com a diretora

01

Poderia haver mais participação das professoras

01

As decisões são tomadas com o grupo de

15

professoras
Na SME são impostas e repassadas pelos diretores

07

na instituição
Não tenho como avaliar

02

O diretor tem que saber o que quer para não ser

01

mandado pela SME
A SME sempre visita os CMEIS e entendem a
nossa necessidade

05

