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RESUMO 
 

Duas importantes características podem ser destacadas nos trabalhos e pesquisas sobre o 

professor de Educação Infantil: (A) a afirmação sobre desvalorização social de seu trabalho e 

(B) a ausência de estudos que contemplem a dimensão subjetiva constitutiva desse trabalho. 

Diante disso, esta pesquisa, fundamentada na base metodológica e epistemológica da teoria 

Sócio-Histórica, se propôs a investigar a dimensão subjetiva do trabalho docente nessa etapa 

da educação, buscando, nos sentidos constituídos pelos professores, como a desvalorização 

social está configurada. Para tal, foram selecionados três sujeitos, que, de alguma forma, 

contemplam as diferenças objetivas da EI: (1) um professor que atua (ou atuou) em pré-escola 

e creche, públicas e privadas, localizadas em um bairro com alto índice de exclusão social; (2) 

um professor que atua (ou atuou) em creche e pré-escola públicas em um bairro com baixo 

índice de exclusão social e (3) um professor que atua (atuou) em escola de Educação Infantil 

privada, com crianças de 0 a 3 anos (faixa etária que caracteriza o atendimento em creche) e 

crianças de 4 e 5 anos (faixa etária que caracteriza o atendimento em pré-escola), em um 

bairro  com baixo índice de exclusão social. Esses sujeitos foram entrevistados e seus 

discursos analisados por meio da construção de “núcleos de significação”, conforme 

postulado por Aguiar e Ozella (2009). Os resultados indicam que a desvalorização social do 

trabalho do professor da Educação Infantil é elemento de constituição dos sentidos subjetivos 

dessas professoras. Neles, é possível destacar algumas questões que perpassam o campo da 

desvalorização: a função da Educação infantil, a opinião da sociedade sobre esse trabalho, as 

relações com as famílias das crianças e as condições de atuação.  

 

Palavras-chaves: Sócio-Histórica; dimensão subjetiva; Educação Infantil; professor de 

Educação Infantil.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ABSTRACT 
 
 
Two important features can be highlighted in the papers and researches about the Early 

Childhood Education teacher : (A) the statement about social devaluation of their work and 

(B) the absence of studies that consider the subjective dimension presented in this work. Thus, 

this research, based on epistemological and methodological basis of the Socio-Historical 

theory, decided to investigate the subjective dimension of teaching at this stage of education, 

seeking, in the directions made by teachers, as social devaluation is configured. To this end, 

we selected three subjects who, somehow, come the objective differences of Childhood 

Education (a) a teacher who works (or worked) in preschool and kindergarten, public and 

private, located in a neighborhood with highsocial exclusion, (2) a teacher who works (or 

worked) in kindergarten and pre-public school in a neighborhood with low social exclusion 

and (3) a teacher who serves (served) in private early childhood education center with 

children from 0 to 3 years (age range that characterizes the attendance in day care centers) and 

children with 4 and 5 years (age range that characterizes the attendance at pre-school) in a 

neighborhood with low social exclusion. These subjects were interviewed and their speeches 

analyzed through the construction of “core meaning” as postulated by Aguiar and Ozell 

(2009). The results indicate that the devaluation of the work of the social professor of early 

childhood education is part of the constitution of subjective senses of these teachers. In them, 

you can highlight some issues that pervade the field of devaluation: the role of education for 

children, society's view on this work, relations with families of children and the conditions of 

work. 

 

Keywords: Socio-Historical Theory; subjective dimension; Early Childhood Education; Early 

Childhood Education Teachers. 
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INTRODUÇÃO 

  

Meu interesse pela Educação Infantil teve início há oito anos, quando ingressei como 

Agente de Desenvolvimento Infantil (ADI), em uma rede municipal da Grande São Paulo. 

Permaneci nessa função durante quatro anos, período concomitante à minha graduação em 

Pedagogia. 

 Convivi com pessoas que, por diferentes motivos, foram atuar com crianças de 0 a 3 

anos de idade: para muitos, o emprego correspondia, apenas, à oportunidade de acesso ao 

serviço público, já que era exigida, para atuação, apenas a formação em Ensino Médio. 

  Nesse período, vivemos, juntos, a contradição entre o postulado pelas novas 

legislações e o que, efetivamente, ocorria na prática. Era recente a transposição da 

responsabilidade da creche da Assistência Social para a Educação e esse advento conflitava 

com nossa própria denominação (ADI), com a formação exigida para nossa atuação, com a 

carga horária que cumpríamos, com o salário que recebíamos. Além disso, era possível 

perceber que o dia-a-dia com as crianças era quase sempre guiado por um “bom senso”, com 

práticas de cuidados muito semelhantes ao realizado nas famílias. 

 Atualmente, sou professora de pré-escola1 de outra rede municipal e ainda presencio a 

confusão estabelecida acerca da função da educação infantil e, consequentemente, sobre o 

professor que nela atua. Observo que também para o professor de pré-escola há dificuldade 

em construir uma prática educativa que atenda à especificidade da pequena infância e muitos 

apenas adaptam o modelo escolar do Ensino Fundamental. Além disso, muitas vezes, há a 

recusa para desempenhar ações de garantia de bem estar das crianças, como acompanhá-las ao 

banheiro, realizar a higiene, auxiliar nas refeições, sob alegação de que esse não é o papel do 

professor. 

 A creche, por sua vez, ainda tem uma realidade na qual os profissionais que nela 

atuam, mesmo após treze anos da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (1996), que os considera como professores, lutam para serem reconhecidos 

socialmente como tais. Algumas redes municipais, por exemplo, apesar do avanço legal, ainda 

denominam seus profissionais como monitores, agentes de desenvolvimento infantil, 

auxiliares de classe; pagam salários discrepantes dos salários pagos ao professor de pré-escola 

ou de Ensino Fundamental. Em outras redes, mesmo denominados professores, com salários 

                                                 
1  Adotarei, neste trabalho, as denominações estabelecidas pelo Art. 30 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional n. 9.394, de 1996, na qual cabe à Educação Infantil o atendimento de crianças de 0 a 3 anos 
em creches e de 4 a 6, agora alterada para de 4 e 5 anos, em pré-escolas. 



equiparados aos que atuam em outros segmentos, os profissionais não são assim considerados, 

tanto pela comunidade, pais, quanto pelo próprio poder público.2 

É como sujeito dessa realidade, marcada por avanços legais e conflitos reais, que surge 

meu interesse em estudar a educação infantil, especificamente o professor3 que nela atua. 

Assim, para imersão no campo de pesquisa referente ao professor de educação infantil 

foram realizadas buscas em algumas bases de dados, dentre elas a Biblioteca Virtual de 

Educação (BVE), Banco de dados da Capes, portal da ANPED (GT Educação de 0 a 6 anos), 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), bibliotecas 

de Universidades no Brasil, como da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), 

Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista (UNESP), Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro (PUC-RJ), além de alguns endereços de busca como Google e Google Acadêmico.  

 Para as primeiras consultas, foram utilizadas as expressões educação infantil; creche; 

pré-escola; professor de creche; professor de pré-escola; professor de educação infantil; 

educador de creche. Para seleção dos trabalhos, foram lidos seus resumos e aplicados dois 

critérios: o objeto de pesquisa deveria ser o professor de educação infantil e a data, a partir de 

1996, ano da promulgação da LDB4, na qual a Educação Infantil passou a ser considerada 

primeira etapa da Educação Básica. 

A partir dessa primeira pesquisa, foi possível obter um panorama de estudos sobre o 

profissional de educação infantil, intensificado no final dos anos 90 e início dos anos 2000, 

isto é, desde que passou a ser exigida formação específica para atuação nessa etapa da 

educação. Utilizando diferentes metodologias e embasados por diferentes referenciais 

teóricos, trabalhos que têm como sujeitos professores de creche e pré-escola discutem a 

formação desse profissional, a construção dos seus saberes, suas necessidades formativas, a 

constituição de sua identidade.  

 Desse panorama, foi possível destacar duas importantes características para 

compreensão do delineamento desta pesquisa: (a) a afirmação sobre a desvalorização social 

                                                 
2  Um exemplo que pode ilustrar essa condição foi um documento, emitido pela Prefeitura de São Paulo, 
em julho de 2009, com orientações sobre os cuidados necessários para evitar gripe suína. Nele, os profissionais 
de educação infantil eram denominados “Cuidadores”. 
3  Utilizaremos o termo “professor” para caracterizar o profissional que atua diretamente com as crianças, 
corroborando com o postulado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDB- de 1996, art. 62, 
independente das denominações que este recebe nas diferentes redes de ensino (ADI, pajem, recreacionista, 
monitor). 
4  Utilizaremos “LDB” como referência à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 



do trabalho5 na Educação Infantil6 e (b) a ausência de estudos que vão buscar, na dimensão 

subjetiva desse trabalho, como essa desvalorização está configurada, conforme será discutido 

a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5  Estamos compreendendo “trabalho” segundo os postulados marxistas. Assim, didaticamente, esse 
conceito pode ser explicado por meio de duas dimensões: a ontológica e a histórica. Na primeira, o processo de 
trabalho é definido como a condição própria do ser humano, isto é, é atividade consciente pelo qual o homem 
transforma o mundo, humanizando-o, ao mesmo tempo em que também se humaniza (FURTADO; 
SVARTMAN, 2009). Foi ao dominar os meios de trabalho e, assim, produzir sua própria vida material, que o 
homem passou a se diferenciar das outras espécies animais.  No entanto, as transformações históricas e sociais 
caracterizaram mudanças na realização do trabalho, configurando, dessa maneira, sua dimensão histórica. Nesse 
processo, surge a divisão do trabalho, diferentes modos de produção e se estabelece diferentes relações 
econômicas.  
 
6 Também utilizaremos, no decorrer do trabalho, EI como referência à Educação Infantil. 



CAPÍTULO 1.  A Educação Infantil como objeto de pesquisa: a desvalorização como 

componente 

 

 Conforme citado, muitos são os estudos que têm como objeto de pesquisa o professor 

de EI e que indicam a desvalorização do trabalho docente nessa etapa da educação. Vejamos 

alguns deles. 

Cerisara (1996) estudou as relações estabelecidas entre professoras e auxiliares de 

classe que atuavam, juntas, em salas de educação infantil do município de Florianópolis, 

buscando compreender a identidade dessas profissionais. Para ela, não é possível pensar na 

constituição identitária do professor de educação infantil sem considerar as relações de 

gênero, já que esse trabalho foi historicamente construído no feminino.  

Para a referida autora, não é possível opor, de forma excludente, competência 

profissional e modelo feminino de trabalho. A proximidade com as funções de casa e de mãe 

não pode configurar uma “desprofissionalização” do professor de EI, ao contrário, constitui 

sua identidade. Segundo Cerisara, essa é, na verdade, expressão da interpretação social de que 

todo trabalho profissional deve estar baseado “(...) na versão masculina de trabalho em que 

predominam a racionalidade, a objetividade e as relações impessoais e a correspondente 

negação de um trabalho feminino” (1996, p. 104). 

 Além disso, Cerisara também destaca que tanto as professoras quanto as auxiliares 

utilizam, em suas práticas, saberes invisíveis, adquiridos informalmente ao longo da vida, no 

processo de socialização, enquanto sujeitos de gênero feminino. Para a autora, é esse saber 

não visível que acaba acentuando a desvalorização social do trabalho na EI.   

Demais pesquisas, como as de Arce (2001a), Alves (2006), Oliveira et al (2006), Dieb 

(2006) e Cota (2007), corroboram as ideias postuladas por Cerisara e indicam que as relações 

estabelecidas pelos professores, em sua maioria mulher, com o trabalho, estão ligadas às suas 

crenças na capacidade inata para “cuidar” das crianças e ao amor, ao carinho e à paciência 

como necessários para atuação.  

Arce (2001a) estudou documentos produzidos pelo MEC até 1995, procurando um elo 

entre os conceitos dos alunos de um curso de formação de professores sobre o trabalho na 

Educação Infantil. A autora destaca que em sua prática como professora do curso de 

Pedagogia se depara com certo consenso na definição dos alunos sobre o profissional que 

trabalha com crianças de 0 a 6 anos: mulher, sem necessidade de muita formação, basta ter 

“jeitinho” e “gostar” de crianças. Segundo ela, ao longo da história, documentos e textos de 

formação de professores da infância reforçam a imagem do profissional de EI ser mulher, 



naturalmente educadora, passiva, paciente, amorosa; uma figura que não consegue 

desvincular-se dos mitos que interligam mãe e criança, afastando-se, dessa forma, da condição 

de professor que deve possuir competência e técnica, como os demais docentes. 

Alves (2006), por sua vez, pesquisou o que significa ser professora de criança pequena 

e que significados essas profissionais atribuem ao trabalho, utilizando como referência a 

teoria sócio-histórica. Os resultados indicam que para as professoras o trabalho requer, 

principalmente, amor a ele e às crianças. E ainda, que o professor de Educação Infantil deve 

ter simpatia, carinho, paciência, criatividade e capacidade de acolhimento das crianças, 

recorrendo ao bom senso, ao instinto materno e à afetividade. Ao mesmo tempo, também 

consideram necessários conhecimentos sobre desenvolvimento infantil, sobre os objetivos da 

EI e sobre organização didática. Alves, em face dos resultados, considera que a identidade 

dessas profissionais encontra-se imbricada entre o ser mulher e o trabalho docente, 

ressaltando também a existência da contradição entre a vocação e a profissionalização.  

 Oliveira et al (2006) investigou a construção da identidade docente a partir de relatos 

de educadores de EI. Para isso, utilizou-se dos textos dos trabalhos de conclusão de curso de 

33 alunas formadas pelo Programa de Formação de professores denominado ADI Magistério, 

da Prefeitura de São Paulo. Nesses textos, as alunas/profissionais de creche deveriam narrar 

sua “história de vida” em relação a seis tópicos, dentre eles, os em que a elas cabia descrever 

fatos sobre antes, durante e após o curso de formação. Segundo as autoras, a partir dos relatos 

foi possível destacar algumas temáticas, dentre elas, as relações entre profissão e gênero, entre 

profissão e origem sócio-econômica, entre teoria e prática, significação entre a tarefa e papel 

do professor.  

O que é bastante interessante destacar do trabalho de Oliveira (2006) é que para essas 

mulheres, com baixa renda, entrar no serviço público representou a oportunidade de um 

trabalho remunerado, no qual poderiam continuar exercendo atividades como as que exerciam 

em casa, sem necessidade de qualificação. Desta forma, nos discursos elaborados sobre a 

experiência profissional anterior ao curso, a identidade profissional aparece como resultado da 

ação no dia-a-dia. No entanto, os discursos referentes ao “pós-formação” ressaltam, além da 

apropriação da teoria articulada a um saber prático, novas significações sobre a tarefa e o 

papel do professor, o que possibilita afirmar que o programa de formação contribuiu para a 

recriação da identidade docente. 

Dieb (2006) estudou as representações sociais e a relação com o saber para os 

professores de educação infantil. Apesar de a maioria dos entrevistados conceberem sua 

atuação como trabalho e não vocação, alguns discursos enfatizam que não é preciso 



qualificação para atuação e afirmações de que sempre se sabe o que fazer com crianças 

pequenas. 

Já Cota (2007) investigou os possíveis traços e processos identitários de trabalhadoras 

de creches, constituídos em suas trajetórias de vida e de trabalho. Os resultados apresentados 

pela autora evidenciam que os sentidos atribuídos por elas ao trabalho referem-se à ideia do 

“trabalho para mulher”, ou seja, um trabalho no qual é possível fazer o que já realizam no 

âmbito doméstico. Para as entrevistadas, o mais importante para atuar com crianças pequenas 

é a experiência da maternidade, o zelo, o amor, a paciência e o carinho. Ao mesmo tempo, as 

professoras, nesse caso, atuantes em creches, afirmam não estarem satisfeitas com o trabalho, 

o que, para a autora, significa que não consideram o trabalho que realizam como de 

professora.  

As pesquisas apresentam o consenso estabelecido acerca do trabalho na EI: é de 

mulher e para mulher; é possível realizar o que se faz no âmbito doméstico e, por isso, não há 

necessidade de qualificação e, inclusive, qualquer pessoa sabe o que fazer com criança 

pequena.  

Sem dúvida, esse panorama evidencia que o significado do trabalho de professor de 

educação infantil está pautado na condição de ser de gênero feminino7, o que, conforme 

postulado por Cerisara (1996), é característica fundamental para compreender sua identidade 

e justificativa para sua desvalorização social. Dessa forma, constituindo-se como trabalho 

feminino, diferente dos moldes profissionais masculinos, não lhe cabe “status” profissional, 

apenas o fardo de ser uma atividade de menor valor social.  

Os trabalhos de Gomes (2009), de Kramer et al (2005a), de Tiriba  (2005) e de 

Azevedo e Schnetzler (2005) também apresentam questões que podem ser fundamentais para 

discussão acerca do trabalho docente da educação infantil e sua desvalorização. 

Gomes (2009) objetivou identificar processos de construção de identidades 

profissionais de educadoras de crianças pequenas. Seus sujeitos de pesquisa foram educadoras 

que atuavam em creches e pré-escolas e estagiárias do curso de pedagogia. A autora 

proporcionou a elas o que chamou de exercício de “ver” e “ver-se”, isto é, fazê-las olhar para 

a profissão de forma reflexiva, a fim de dimensionarem o modo pelo qual cada uma se via no 

trabalho e apreciarem o modo pelo qual a sociedade via essa profissional. Os resultados 

indicaram diferenças nas formas de ver-se na profissão entre educadoras que atuavam em 

                                                 
7  As pesquisas sobre gênero, como as de Saparolli (1997) e Izquierdo (1994), vão evidenciar que a 
profissão é feminina não porque tem grande número de mulheres atuando, mas porque está vinculada à 
responsabilidade que a mulher assume na sociedade em cuidar e educar crianças pequenas.  



creche e que atuavam em pré-escola. Enquanto as primeiras priorizam os aspectos ligados ao 

cuidado, em detrimento dos aspectos educativos, as segundas relacionaram seus papeis às 

concepções de educação, direito e até cidadania. 

Quando questionadas sobre as expectativas referentes à profissão, as educadoras 

pesquisadas por Gomes (2009) também apresentaram diferenças. As estagiárias aspiram poder 

desenvolver bem o ofício, o que para a autora, condiz com o desejo de todo estudante ao 

finalizar os estudos. As educadoras de creche, por sua vez, evidenciaram o desejo de 

valorização profissional e o desejo de mudar de área de trabalho. Segundo Gomes, essa seria 

uma evidência da “provisoriedade da profissão e certa insatisfação com o desprestígio 

profissional que a classe tem hoje em nossa sociedade” (2009, p. 135). Também as 

professoras de pré-escola, além de mostrarem preocupação com a preparação das crianças 

para o ensino fundamental, apontam a necessidade da melhoria das condições de trabalho e do 

reconhecimento profissional. A autora ainda ressalta que 

 

parece haver, no que se refere à expectativa das colaboradoras, um clamor pelo 
reconhecimento, o desejo de que a profissão de educadora de crianças pequenas 
seja identificada socialmente por um status que até então parece não ser 
atingido. Se para as educadoras de creche a questão se apresentava mais pela via 
de satisfação, tal situação, para as professoras de pré-escola, foi retratada pela 
falta de motivação, resultado de uma organização institucional que aparenta não 
privilegiar mudanças, por haver uma certa cristalização da função preparatória 
da pré-escola e por existir, provavelmente, uma organização verticalizada do 
trabalho pedagógico (...) (2009, p. 137). 

 

 Já quando questionadas sobre como acham que a sociedade vê a educadora de crianças 

pequenas, as diferenças se deram entre as estagiárias e educadoras de creche e as professoras 

de pré-escola. As primeiras evidenciam a desvalorização, por ser um trabalho associado à 

maternagem, mas paradoxalmente, citam certo reconhecimento e respeito nas relações entre 

as famílias das crianças. As segundas restringem a questão à atuação das famílias, alegando 

que essas delegam muitas responsabilidades à escola. Para Gomes (2009), 

 
a forma pela qual a sociedade, em geral, vê a profissão colabora para conformá-
la. E a forma pela qual a população usuária do serviço educacional trata a 
educadora também é indicativa dessa imagem externa produzida pela profissão: 
um ofício que requer paciência, amor e dedicação (p. 150). 

 

  Kramer et al (2005a), por sua vez, desenvolveram uma pesquisa com o objetivo de 

delinear um balanço das propostas de formação de profissionais de educação infantil 

implementadas pelas redes municipais do Estado do Rio de Janeiro. Como parte dessa 



pesquisa, entrevistou algumas profissionais, dentre elas professoras e responsáveis pela 

formação em educação infantil, com o objetivo de identificar questões relativas à identidade 

profissional e ao papel que afirmam assumir. Dentre os resultados, algumas questões que 

envolvem a desvalorização da profissão docente na educação infantil cabem ser discutidas. 

Utilizando como referencial de análise a concepção de linguagem de Bakhtin e a teoria 

crítica da cultura e da modernidade, Kramer et al (2005a) abordaram os temas que emergiram 

mais fortemente em cinco entrevistas coletivas e que, segundo elas, se tornaram motivo de 

estudo e reflexão: o modo como se tornaram professoras de educação infantil e a paixão pelo 

trabalho; dificuldades e conquistas em cada município; questões relativas ao educar e cuidar. 

 No primeiro tópico, denominado caminhos que levaram as profissionais à educação 

infantil, Kramer et al (2005a) relatam as diferentes histórias que as conduziram à atuação 

nessa etapa da educação. A autora conclui que a entrada das profissionais entrevistadas na EI 

se deu por razões diversas. Algumas, por exemplo, falam de opção, geralmente acompanhado 

do advérbio “sempre”, isto é, “sempre quis trabalhar com crianças pequenas”, “sempre quis 

ser professora”, “sempre gostei de crianças”. Para Kramer et al, isso parece indicar uma opção 

naturalizada pelo magistério, uma falta de alternativas na escolha da profissão. Além disso, 

aparecem questões relacionadas à influência das famílias, falta de recursos e inexistência de 

alternativas de estudo nos municípios e até mesmo relatos que evidenciam que a entrada foi 

por acaso, o que a autora chama de “escolha dentro da não escolha” (2005a, p. 41).  

A pesquisa ainda mostra que as justificativas de entrada na EI estão carregadas de 

ambiguidades e, apesar dos percalços da prática, todas relatam querer permanecer atuando 

nessa etapa. Para a pesquisadora, esse fato relaciona-se ao envolvimento que estabeleceram 

com a EI e, dessa forma, passa a discutir a paixão pelo trabalho. Destaca dois aspectos 

presentes nos depoimentos, dentre eles que é necessário haver muita paixão e que não há 

outra explicação para manter-se na educação de crianças pequenas. Assim, Kramer questiona 

se as dificuldades encontradas no trabalho e o pouco reconhecimento da profissão não fazem 

com que a paixão, também naturalizada, justifique suas permanências, sem possibilidade ou 

necessidade de explicações. Nesse sentido, indaga: 

 
até que ponto as justificativas relativas a esse sentimento arrebatador (a paixão) 
surgem quando não há uma aceitação social maior da sua inserção na educação 
infantil? Se todas tivessem formação, se existissem políticas públicas adequadas 
e valorização da educação infantil, haveria necessidades de tanta ênfase na 
paixão, na emoção? Se fossem reconhecidas na sua importância, prestígio, 
precisariam enfatizar tanta paixão? Desse modo, seria pertinente supor que 
essas profissionais falam de paixão para justificar sua permanência na educação 
infantil? (2005a, p. 49) 



 É importante ressaltar que, mesmo nos relatos em que aparecem o compromisso social 

e profissional e a militância em prol da educação infantil, há citações sobre a paixão e o amor 

para com o trabalho, o que, para Kramer, constitui a própria identidade profissional de 

educação infantil. 

 Corroborando com as reflexões dessa pesquisa, dentre elas a que “a paixão ou o amor 

parecem justificar a falta de reconhecimento social, a inexistência de recursos financeiros ou 

de outros fatores em geral considerados válidos para escolher uma profissão ou permanecer 

nela” (Kramer et al, 2005a, p. 49), cabe questionar: essa desvalorização social em torno da 

Educação Infantil é reconhecida pelos sujeitos que nela atuam? Ou está naturalizada e, 

portanto, como ressaltaram Kramer et al (2005a), a paixão é utilizada como justificativa, para 

não precisar dar mais explicações do por que começar ou continuar trabalhando com crianças 

pequenas? Essa questão merece ser aprofundada.  

 Outra questão investigada no trabalho de Kramer et al (2005a) refere-se às conquistas 

e dificuldades encontradas na EI. Muitas das entrevistadas falam de uma nova concepção de 

educação infantil, o que, para a autora, pode significar mais espaço e reconhecimento dessa 

etapa da educação. Ao mesmo tempo, emerge nos discursos o desejo de lutar “pelo 

reconhecimento da educação e pela valorização do profissional que nela atua” (Kramer et al, 

2005a, p. 54). Assim, para discutir a desvalorização do profissional de EI, a autora busca 

embasamento nas questões relativas à especificidade da EI, postulada tanto pelo ordenamento 

legal, quanto pelas pesquisas referentes a essa etapa: o educar e cuidar. Para ela, alguns 

profissionais acentuam que o professor se sente desvalorizado ao fazer “coisas” relacionadas 

ao cuidar, evidenciando, inclusive, que consideram o processo de educar e cuidar como ações 

dicotômicas.  Na visão das profissionais entrevistadas que atuam nas Secretarias, com 

formação de professores, por exemplo, o professor estuda, se esforça para sair de uma posição 

desprivilegiada, pois já exerce a tarefa de cuidar da casa, da família, e quando chega à escola 

e tem que “cuidar”, se sente desvalorizado. A pesquisadora ainda registra que 

 
na história da sociedade brasileira, que tem a servidão e a escravidão como 
marcas muito fortes, o cuidado quase sempre foi delegado- e relegado- àquelas 
pessoas com menor grau de instrução. Ou seja: quem cuida não aprendeu a fazer 
outra coisa ou não teve escolha (quem é servo ou escravo). O ato de cuidar 
aparece relacionado a uma tarefa menor, sem prestígio ou reconhecimento 
(2005b, p. 57). 

 
 Sem dúvida, os dados postulados pela pesquisa de Kramer evidenciam uma concepção 

de cuidar limitada às ações de alimentação e de higiene da criança, desconsiderando o educar 

e cuidar como binômio, indissociável, conforme será discutido no capítulo seguinte. No 



entanto, ainda é possível destacar uma problemática: assim como a justificativa de que a 

docência na educação infantil é um trabalho de mulher, portanto desvalorizado, o significado 

acerca do cuidar também não pode ser desconsiderado na discussão sobre a desvalorização da 

atividade docente da EI. 

 Cabe ressaltar alguns dados expostos por Tiriba (2005) em pesquisa que compôs o 

trabalho realizado por Kramer, descrito acima, sobre formação de profissionais da educação 

infantil no estado do Rio de Janeiro. Também discutindo a questão do educar-cuidar, a autora 

aponta uma contradição: seus dados evidenciam que, ao mesmo tempo em que o cuidar é 

justificativa da desvalorização da profissão, é também justificativa da permanência na EI. 

Segundo a autora, o cuidar é uma ação/atividade que afeta tanto quem cuida como quem é 

cuidado e que, portanto, os envolvimentos com as crianças e o afeto que as professoras 

dedicam a elas funcionam como “elementos realimentadores, mobilizadores, transformadores 

de si próprias, de sua subjetividade” (2005, p. 83). 

A pesquisa desenvolvida por Azevedo e Schnetzler (2005) corrobora essa ideia. As 

autoras investigaram como o binômio educar e cuidar vem sendo abordado na formação 

inicial de profissionais de Educação Infantil pelos seus formadores. Para isso, realizaram um 

levantamento dos artigos do GT 07 da ANPED, Educação da Criança de 0 a 6 anos, no 

período de 1994 a 2003 e categorizaram os trabalhos que, de alguma forma, embasam o 

binômio educar e cuidar ou traduzem propostas para superar sua separação. Segundo as 

autoras, a superação dessa dicotomia tem forte aliada na formação inicial de professores de 

educação infantil, desenvolvida por formadores. Por isso, selecionaram cinco autores, 

formadores brasileiros, mais citados nos artigos para fundamentar as discussões sobre 

formação dos profissionais de educação infantil e sobre o binômio cuidar-educar. Para a 

maioria deles, o principal problema na formação de profissionais de educação infantil e que 

contribui para a separação do educar e cuidar refere-se: à necessidade de conhecer quem é a 

criança, isto é, a concepção de criança; e à ênfase na formação teórica, em detrimento de 

experiências práticas. No entanto, é fundamental destacar o apontamento de um dos 

formadores: para ele, o problema da desarticulação teórica-prática é muito sério, mas esse 

estaria relacionado ao não reconhecimento social destes profissionais, ou seja, “do status 

social que, mesmo sendo um professor de EI, este possa alcançar, o que o leva a buscar 

semelhanças com as práticas pedagógicas de ensino fundamental” (2005, p. 10). 

 As autoras concluem que o problema da separação cuidar-educar na EI configura-se 

muito mais como uma questão de valorização social de seus profissionais. Não descartam o 

importante papel da formação e que é fundamental que os formadores se dediquem à (re) 



construção da concepção de infância, à desarticulação teórico-prática com formação que 

enfatize a indissociabilidade do educar e cuidar, mas ressaltam: “isso ainda não é suficiente. 

É preciso que haja um movimento maior, de âmbito social e político de reconhecimento 

destes profissionais da EI” (2005, p. 17). 

 Enfim, as pesquisas expostas, ao discutirem questões acerca do profissional de 

educação infantil, envolvem, de alguma maneira, a questão da desvalorização desse trabalho. 

Algumas delas justificam essa desvalorização pelo fato de ser um trabalho historicamente 

constituído no feminino. Outras, ainda, apontam que a questão da desvalorização está pautada 

na dicotomia do educar/cuidar, especificidade da educação infantil, já que o cuidar, em nossa 

sociedade, sempre foi função exercida por pessoas menos valorizadas socialmente. Ao 

analisarmos essas concepções, que caracterizam e acompanham a EI, segundo a teoria Sócio-

histórica, é possível afirmar que elas, construídas social e historicamente, imbricarão na 

construção do significado do trabalho docente da educação infantil e que a dicotomia 

educar/cuidar, por exemplo, se constitui como contradição que marca a dimensão subjetiva.  

A teoria Sócio-histórica8 foi proposta no início do século XX, por Vigotski, e 

representa a superação das teorias naturalizantes sobre subjetividade, pois, nela, o sujeito é 

considerado ativo na materialidade social e histórica, constituindo a sociedade e sendo por ela 

constituído numa relação dialética. Nesse sentido, no processo de humanização, os sujeitos 

produzem coletivamente significados, ao mesmo tempo em que constituem seus sentidos 

subjetivos9. Assim, cabe afirmar que a EI é composta de aspectos objetivos, dentre eles, seu 

ordenamento legal, mas também de aspectos subjetivos, como os significados e sentidos. 

Considerar estes aspectos é dar visibilidade a uma dimensão da realidade pouco estudada: a 

dimensão subjetiva, valorizando a presença do sujeito na construção e realização da Educação 

Infantil. Muitos dos estudos sobre essa etapa da educação vão tomar como objeto de estudo 

métodos e estratégias de ensino, menosprezando, muitas vezes, essa dimensão que compõe a 

realidade do trabalho na EI.10 

 Desta forma, mesmo havendo um significado socialmente compartilhado sobre o 

trabalho do professor de Educação Infantil, esse significado será configurado por cada sujeito 

de maneira singular, isto é, o sentido pode ser diferente para cada sujeito que nela atua. E 

                                                 
8  Os pressupostos teóricos da teoria Sócio-histórica serão aprofundados no capítulo 4 deste trabalho. 
9  É importante esclarecer que utilizaremos aqui, assim como Rey, a expressão sentido subjetivo para 
caracterizar os sentidos constituídos pelos sujeitos como uma categoria de análise da Psicologia, uma vez que a 
palavra sentido é utilizada de diversas maneiras na língua portuguesa.   
10  Dentre os poucos trabalhos que consideram a dimensão subjetiva nas práticas de educação infantil, 
destaca-se a pesquisa de Luz (2008), que buscou indicadores das subjetividades envolvidas nas relações 
professor/aluno e processos de ensino/aprendizagem e desenvolvimento. 



mais: se as pesquisas indicam que o trabalho é socialmente desvalorizado, como esse 

fenômeno é configurado pelos profissionais? O que é, para cada sujeito, exercer um trabalho 

socialmente desvalorizado? Quais os sentimentos envolvidos nesse processo? Aparece o fato 

de ser trabalho feminino ou o fato de envolver o “cuidar” de crianças? 

 Diante do exposto e fundamentando-se na base epistemológica e metodológica da 

teoria Sócio-histórica, esta pesquisa se propõe a investigar a dimensão subjetiva do trabalho 

docente em educação infantil, buscando nos sentidos constituídos pelos professores como a 

desvalorização social está configurada. 

A dimensão subjetiva compõe a realidade; constitui aspecto da atuação prática/ 

profissional do professor, portanto, estudá-la é fundamental, inclusive para desvelar 

concepções arraigadas nas práticas de educação infantil e compreender, de modo mais 

completo, a realidade dessa etapa da educação. Dessa forma, como postulado por Aguiar e 

Ozella, busca-se “apontar caminhos mais críticos, menos naturalizantes e ideológicos” (2009, 

p. 24) acerca da EI, compartilhando da inquietação de Arroyo: “estou mais preocupado em 

entender o percurso coletivo. Outras formas de pensar nosso ofício11, de encontrar seu 

sentido” (2000, p. 14/15).  

 Para tal, este trabalho prosseguirá abordando os seguintes aspectos: (a) concepções 

histórico-sociais da EI, na qual serão discutidos a história da EI, seu atual ordenamento legal, 

sua especificidade e o que apontam as pesquisas sobre a formação de seu profissional e (b) 

indicativos da desvalorização do trabalho docente na EI, isto é, condições objetivas que 

caracterizam essa desvalorização no cenário nacional. Além disso, serão apresentados os 

pressupostos da teoria Sócio-histórica, os procedimentos metodológicos e, por fim, análise e 

discussão dos dados coletados.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
11  Arroyo justifica a utilização do termo ofício para caracterizar o trabalho do professor. Para ele, “o 
termo (...) remete a artífice, remete a um fazer qualificado, profissional. Os ofícios se referem a um coletivo de 
trabalhadores qualificados, os mestres de um ofício que só eles sabem fazer, que lhes pertence, porque aprendem 
seus segredos, seus saberes e suas artes. Uma identidade respeitada, reconhecida socialmente, de traços bem 
definidos. Os mestres de ofício carregavam o orgulho da maestria. Inquietações e vontades tão parecidas, tão 
manifestas no conjunto de lutas da categoria docente” (2000, p. 18) 



CAPÍTULO 2. Concepções histórico-sociais da Educação Infantil 

  

Discutir questões referentes ao professor de educação infantil requer a compreensão 

do processo de constituição do atendimento à primeira infância.  Ao longo da história, esse 

profissional vem experimentando exigências em relação a sua atuação, feitas em função da 

origem das instituições de EI e transformações históricas e sociais. 

Dessa forma, este capítulo traz uma breve retomada histórica da Educação Infantil, 

ressaltando, inclusive, o papel da mulher nesse processo. Em seguida, apresenta o atual 

ordenamento regulador dessa etapa e, por fim, discute sua especificidade e a formação de seus 

profissionais.  

 

2.1. O processo de constituição da Educação Infantil: de mal necessário a direito da 

criança 

 

 Durante muitos séculos, as tarefas de cuidado e educação das crianças pequenas foram 

relegadas às famílias, quase que exclusivamente às mulheres. Na obra considerada a 

precursora nos estudos sobre a história da infância, Philippe Ariès (1986)12 aponta que a Idade 

Média foi marcada por um alto índice de infanticídio. O desmame das crianças ocorria por 

volta dos sete anos e até então, essas eram caracterizadas pela ausência da fala e seus 

comportamentos, considerados manifestações irracionais. Após os sete anos, deixavam de 

depender dos adultos para que suas necessidades físicas fossem atendidas e, assim, 

misturavam-se a eles, participando dos trabalhos, das reuniões, das festas e dos jogos, 

inclusive sexuais. Portanto, às crianças cabia aprender o básico para sua integração no meio 

social. 

 Segundo Ariès (1986), a partir do século XVII, sob influência cristã (criança 

associada à imagem do Anjo, do Menino Jesus), se inicia um questionamento ao infanticídio 

e, assim, as mulheres (amas e parteiras) passam a agir como protetoras dos bebês e crianças. 

Aos poucos, os adultos vão concebendo os pequenos como seres dotados de almas e os pais 

começam a não aceitar perder os filhos com naturalidade. A criança passa a ser cuidada e 

educada pela própria família, o que faz com que desperte o que Ariès chama de sentimento de 

infância, no qual ela passa a ter um papel central nas preocupações da família e da sociedade.  

                                                 
12  Esta é a data da segunda edição brasileira da obra “A História Social da Criança e da Família”, 
publicada, originalmente, na França, em 1960. 



Em um trabalho mais recente, Kuhlmann Jr. (1998) contrapõe-se ao hegemônico 

princípio de construção da infância postulado por Ariès. Para Kuhlmann, o sentimento de 

infância não seria inexistente em Tempos Antigos ou na Idade Média, pois várias pesquisas 

trazem ilustrações, pinturas e objetos que ressaltam sua presença nessas épocas.  

Além disso, o autor questiona as fontes consultadas por Ariès, que segundo ele, foram 

de famílias abastadas, traduzindo histórias de meninos ricos. Embora reconheça o papel 

preponderante que os setores dominantes exercem sobre a vida social, acredita que não se 

pode desconsiderar a presença das classes subalternas nas relações sociais, isto é, se de um 

lado havia meninos ricos, ocupados com aprendizagens para a vida social, de outro, havia as 

crianças do povo - filhos de camponeses e artesãos - vivendo em espaços compartilhados por 

todos, nos quais as aprendizagens ocorriam em todas as “famílias”. As crianças, enquanto 

“crianças públicas”, presenciavam experiências e aprendiam convivendo.  Para o autor, não se 

pode generalizar e afirmar que toda a sociedade medieval via as crianças apenas por uma 

perspectiva utilitária, ou que não existia nenhum sentimento de amor a elas.  

 De qualquer forma, é interessante destacar, em ambas as concepções, o predomínio 

quase exclusivo da família como responsável pela educação da criança pequena. No entanto, 

quando não podiam ser atendidas nas famílias, algumas alternativas eram encontradas. 

Segundo Oliveira (2008), na Idade Antiga, por exemplo, as crianças eram acolhidas por 

“mães mercenárias”. Já nas idades Média e Moderna, surgem as “rodas dos expostos13” e os 

“lares substitutos”, ou seja, 

 
as ideias de abandono, pobreza, culpa, favor e caridade impregnam, assim, as 
formas precárias de atendimento a menores nesse período e por muito tempo 
vão permear determinadas concepções acerca do que é uma instituição que 
cuida da educação infantil, acentuando o lado negativo do atendimento fora da 
família (2008, p. 59). 

 

 No Brasil, a história do atendimento à criança pequena tem início em meados do 

século XIX. Até então, no meio rural, as crianças órfãs, filhas de mulheres negras ou índias, 

exploradas pelos senhores brancos, eram cuidadas pelas famílias de fazendeiros. No meio 

urbano, as crianças abandonadas, filhas de moças com certo prestígio social, eram recolhidas 

nas rodas dos expostos.  

No entanto, com a abolição da escravatura, as crianças foram cada vez mais sendo 

abandonadas. Surge, dessa forma, a necessidade de se pensar soluções para os problemas da 

                                                 
13  Oliveira (2008) define as rodas como “cilindros ocos de madeira, giratórios, construídos em muros de 
igrejas ou hospitais de caridade que permitiam que bebês fossem neles deixados sem que a identidade de quem 
os trazia precisasse ser identificada” (p. 59). 



infância. Para Oliveira, as soluções encontradas podem ser caracterizadas como a “arte de 

varrer o problema para debaixo do tapete: criação de creches, asilos e internatos, vistos na 

época como instituições assemelhadas e destinadas a cuidar de crianças pobres” (2008, p. 

92). 

 Para Kuhlmann Junior (1998), essas instituições, nessas condições, 

 
tornaram-se portadoras de signos de preconceito - aos mais necessitados, aos 
incapazes - e de objetivos educacionais associados a essa destinação específica 
para setores das classes populares, objetivos que almejariam disciplinar e 
apaziguar as relações sociais (p. 181). 
 
 

 Já o início do século XX, no Brasil, é marcado pela estruturação do capitalismo e 

crescente urbanização. No entanto, como muitos homens ainda trabalhavam nas lavouras, as 

fábricas passaram a recorrer à mão de obra feminina, levando as mulheres a procurarem os 

serviços das “criadeiras”, também chamadas “fazedoras de anjos” 14, para cuidado dos filhos.  

 Com a chegada dos imigrantes europeus, é possível destacar dois fenômenos: a 

redução da mão de obra feminina nas fábricas e a influência dos movimentos sindicais que 

ocorriam na Europa e nos Estados Unidos. Desta forma, o problema da mulher trabalhadora 

em não ter onde deixar os filhos para trabalhar passou a ser discutido entre trabalhadores e 

patrões. Entretanto, Oliveira (2008) ressalta que  

 
embora a necessidade de ajuda ao cuidado dos filhos pequenos estivesse ligada 
a uma situação produzida pelo próprio sistema econômico, tal ajuda não foi 
reconhecida como um dever social, mas continuou a ser apresentada como um 
favor prestado, um ato de caridade de certas pessoas ou grupos (p. 95). 

 
 A maioria dos empresários combatia as ideias postuladas pelas organizações sindicais. 

No entanto, alguns deles, com o intuito de atrair, de reter e de aumentar a produção da 

trabalhadora, passaram a conceder certos benefícios sociais, como o atendimento das crianças 

em creches, utilizando-se deles como ajuste nas relações de trabalho (OLIVEIRA, 2008). 

 De qualquer forma, é interessante ressaltar que o discurso, tanto dos patrões, como do 

movimento operário, continuava sendo que a mulher deveria permanecer em casa, isto é, 

mesmo o objetivo da creche sendo atender os filhos da trabalhadora, a prática refletia não uma 

preocupação em libertar a mulher para o trabalho, mas sim “aconselhá-la” sobre o cuidado 

com os filhos.  

                                                 
14  As “fazedoras de anjos” recebiam esse nome devido ao alto índice de mortalidade das crianças 
cuidadas por elas, dados os precários recursos e as precárias condições de higiene. 



 As iniciais reivindicações, voltadas para os donos das indústrias, foram sendo dirigidas 

ao Estado e, nos anos 20, surgiram as primeiras regulamentações sobre o trabalho da mulher, 

envolvendo instalações de creches próximas ao trabalho e horário de amamentação. Além 

disso, pela primeira vez, o atendimento de crianças pequenas em escolas maternais e jardins-

de-infância foi regulamentado (OLIVEIRA, 2008). 

 Com crescimento urbano, precárias condições de infraestrutura e consequente aumento 

de doenças e epidemias, os médicos iniciam uma luta contra as criadeiras, alegando serem 

essas despreparadas, ignorantes, residentes em moradias promíscuas. Dá-se início a uma 

perspectiva médico-higienista, parte de um grande projeto de saneamento, que embasou por 

muitos anos o atendimento à infância. 

 A institucionalização da Educação Infantil tem início nos anos 30. Segundo Nunes 

(2009), esse processo ocorre em meio a importantes acontecimentos sociopolíticos, marcando 

a história do desenvolvimento capitalista no país. Para a autora,  

 
o viés ideológico e moralizante ocultou as raízes sociopolíticas das necessidades 
sociais e, no caso particular das creches e pré-escolas, fixou o lugar social da 
mãe operária como o lugar desenraizado da moral e responsável pela formação 
de crianças propensas a serem problemáticas. As creches seriam, então, um 
“mal necessário”, um lugar de formação compensatória dos deslizes higienistas 
e moralistas da então nascente classe operária (2009, p. 88). 

 
Isto é, mães operárias e seus filhos entram como protagonistas de uma política social, 

mas de forma desigual, “inseridos em relações de classe, logo transformados em 

subalternos” (Op cit, 2009, p. 88). 

 Enquanto isso, alguns educadores, influenciados pelo movimento da Escola Nova e 

pelo Manifesto dos Pioneiros da Educação, de 1932, começam a se preocupar com a 

qualidade do trabalho oferecido às crianças pequenas. Em São Paulo, por exemplo, Mario de 

Andrade propõe a criação de praças de jogos, embasado nos jardins-de-infância de Froebel. 

No entanto, cabe ressaltar que a renovação pedagógica proposta por esses movimentos 

dirigiu-se às crianças de grupos sociais de prestígio. A elas foram oferecidos novos jardins-

de-infância e cursos para formar os professores que neles atuavam (OLIVEIRA, 2008). 

 Até meados dos anos 50, as poucas instituições, localizadas fora das indústrias, que 

atendiam as crianças pequenas, eram de responsabilidade filantrópica, em sua maioria 

religiosa, mantidas com doações das famílias ricas e pouca contribuição do governo. Para 

suprir a demanda, em alguns municípios, chegou-se a construir classes pré-primárias anexas 

às salas primárias. De qualquer forma, na maioria dos casos, era recrutado o mínimo de 



pessoal para atender às crianças, a maioria voluntários de ordens religiosas, sem formação 

profissional, precedentes à doutrinação nas instituições. 

 Durante os governos militares, pós-1964, além da preocupação com as questões 

higiênicas e morais, inicia-se um movimento contra a “privação cultural”. Assim, as 

instituições de atendimento à criança pequena de baixa renda passam a desenvolver uma 

proposta de educação compensatória, voltada, principalmente, para o preparo para a 

alfabetização. 

 Por outro lado, há também um aumento no atendimento em creches e pré-escolas de 

redes particulares, devido à crescente inserção da mulher de classe média no mercado de 

trabalho. Essas instituições passam a defender um atendimento voltado para o 

desenvolvimento cognitivo, emocional e social das crianças. Oliveira (2008) assim define esse 

processo: 

 
Enquanto discursos compensatórios ou assistencialistas continuavam 
dominantes no trabalho nos parques que atendiam filhos de operários e nas 
creches que cuidavam das crianças de baixa renda, propostas de 
desenvolvimento afetivo e cognitivo para crianças eram adotadas pelos jardins-
de-infância onde eram educadas as crianças de classe média (p. 110).  
  

No entanto, o interesse pela educação pré-escolar, expresso pela classe média, passa a 

ser compartilhado pelas famílias de baixa renda, conferindo ao atendimento à criança pequena 

uma nova configuração. Destaca-se, nesse processo, a participação dos movimentos operários 

e movimentos feministas, que intensificam a discussão acerca desse atendimento, em meados 

nos anos 70, em meio à repressão militar. 

Em um estudo sobre a relação entre o movimento de mulheres15 e a abertura política 

do Brasil, Rosemberg (1989) destaca que, na cidade de São Paulo, a participação feminina foi 

fundamental pela reivindicação por creche, desconhecida até então. As mobilizações 

culminaram, inclusive, na construção de creches por meio de mutirões, forma de receberem 

auxílio da Prefeitura. Segundo a autora, em 1979, foi oficialmente organizado um movimento 

único, denominado Movimento de Luta por Creches, que obteve promessas da Prefeitura de 

aumento de vagas, além de zelar pela qualidade do equipamento. No entanto, no decorrer dos 

anos 80, envolvendo questões políticas, o movimento vai perdendo força e permanecem 

apenas ações isoladas nos bairros.  

                                                 
15  Segundo Rosemberg (1989) os movimentos utilizavam duas expressões não equivalentes: movimentos 
de mulheres e movimentos feministas. Em publicação da Associação de Mulheres, de 1979, há a seguinte 
definição: enquanto o primeiro engloba os agrupamentos que ainda não se colocam a questão da emancipação e 
se prende a reivindicações, o segundo se constitui em função do objetivo de emancipação. Rosemberg ainda 
destaca que aos poucos os grupos femininos foram se denominando feministas. 



 De qualquer forma, ressalta Nunes (2009), influenciados pelos movimentos de 

reivindicações, os sujeitos, no contexto contraditório das relações sociais e na perspectiva 

histórica da transformação social, encontraram espaços de luta e ruptura com a perspectiva 

ideopolítica de atendimento vigente a partir da década de 70, possibilitando a conquista, na 

Constituição de 1988, do reconhecimento do atendimento em creches e pré-escolas como 

dever do Estado e direito da criança. 

 Ciente do risco da arbitrariedade da periodização, Rosemberg (2003) destaca que a 

partir do final dos anos 70 é possível estabelecer três grandes períodos na história da 

Educação Infantil. O primeiro compreende o período entre o final dos anos 70 e final dos anos 

80 e corresponde à implantação de um modelo de Educação Infantil de massa, 

“compensatória de “carências” de populações pobres e apoiada em recursos da 

comunidade, visando despender poucas verbas do Estado para sua expansão” (Rosemberg, 

2003, p. 33). O segundo inicia-se com a abertura política após a ditadura militar e é 

caracterizado pelas ações desenvolvidas por movimentos sociais que se mobilizaram em prol 

da Constituinte. E o terceiro, por sua vez, se instala após a promulgação da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional16, de 1996, que reconhece a Educação Infantil como primeira 

etapa da educação básica e integrada ao sistema de ensino, como será discutido no item a 

seguir. 

  Ainda é fundamental destacar alguns postulados de Kuhlmann Jr. (1998) acerca da 

história da educação infantil. Segundo o autor, não há, nessa história, uma evolução linear, 

por etapas, iniciada em uma fase médica, passando para uma fase assistencial até, nos dias de 

hoje, atingir a etapa educacional, entendida como superior. Para ele, não é possível 

desconsiderar o movimento dialético da história e as contradições envolvidas nas propostas de 

atendimento à infância, o que cabe analisar é que 

 
no processo histórico de constituição das instituições pré-escolares destinadas à 
infância pobre, o assistencialismo, ele mesmo, foi configurado como uma 
proposta educacional específica para esse setor social, dirigida para a submissão 
não só das famílias, mas também das crianças das classes populares. Ou seja, a 
educação não seria necessariamente sinônimo de emancipação. O fato de essas 
instituições carregarem em suas estruturas a destinação a uma parcela social, a 
pobreza, já representa uma concepção educacional (1998, p. 182).  

 

 Em face do exposto, alguns pontos dessa retomada histórica merecem ser destacados. 

Ora, a origem da institucionalização do atendimento à infância no país esteve ligada à 

implantação do sistema capitalista, portanto, a trajetória desse atendimento foi construída 
                                                 
16  LDB, 9.394 de 1996. 



imersa em muitas interpretações ideológicas e moralizantes. Uma delas, por exemplo, é de 

que as mulheres que procuravam creches e pré-escolas eram incapazes de cumprir com o 

dever natural da maternidade. Além disso, o próprio entusiasmo dos movimentos socialistas 

com essas instituições configurou-se em motivo para que os políticos conservadores se 

opusessem ao atendimento. Para Kuhlmann Jr. (1998), “a ameaça potencial à família e ao 

sistema capitalista impediu sua legitimação social ampla” (p. 188). 

 Foi também possível observar os diferentes tipos de instituições e objetivos de acordo 

com a classe social das crianças atendidas. Essa questão é muito bem discutida por Kuhlmann 

Jr, quando questiona a concepção quase hegemônica que polariza a assistência e a educação. 

Os atendimentos às crianças, pobres e ricas, foram práticas educacionais, a diferença é que 

para as primeiras, as práticas foram assistencialistas, por meio de uma pedagogia da 

submissão, “marcada pela arrogância que humilha para depois oferecer o atendimento como 

dádiva, como favor aos poucos selecionados para receber” (Kuhlmann Jr., 1998, p. 182). 

 Outra questão que merece destaque refere-se ao pessoal selecionado para atuar 

diretamente com as crianças. Mais uma vez, a classe social configurou diferenças. As 

instituições que atendiam crianças pobres recrutavam mulheres, voluntárias, em sua maioria 

de ordens religiosas, com “bom coração”, pois a elas caberia apenas suprir o que a família não 

estava apta a oferecer, isto é, suprimir qualquer risco, moral ou higiênico, a que a criança 

pudesse estar propensa. Já para atuar no jardim-de-infância, que atendia crianças de famílias 

mais abastadas, eram selecionadas mulheres, que deveriam ser formadas para tal atuação.  

 Enfim, para dar continuidade ao panorama de concepções histórico-sociais, será 

discutido, em seguida, o atual ordenamento que regula o atendimento à criança pequena no 

Brasil. 

 

2.2. Atual ordenamento legal 

  

Como citado, com o fim do período militar, em 1985, inicia-se um intenso movimento 

social17 em prol do direito ao atendimento educacional às crianças pequenas, refletindo na 

construção de um conjunto de leis que acabou delineando o atendimento a essa etapa. A 

questão foi cada vez mais incluída nas campanhas eleitorais de candidatos a prefeitos e 

governadores nos anos de 1985 e 1986 (OLIVEIRA, 2008). Com a promulgação do Plano 

                                                 
17  Destacam-se, aqui, os movimentos em defesa da democratização da escola pública, movimentos 
feministas, movimentos por luta por creches, Fórum em Defesa da Criança e do Adolescente (DCA), Grupo 
Ação Vida.  



Nacional de Desenvolvimento, em 1986, começa-se admitir que a responsabilidade pela 

infância não seria apenas da mulher ou da família, mas também das empresas e do Estado. 

 Nesse contexto, é promulgada a Constituição Federal de 1988. Esse pode ser 

considerado um marco na história da Educação Infantil, pois a partir dele, há importantes 

avanços no que se refere ao seu aspecto legal. Segundo Leite Filho (2001), esse foi um fato 

decisivo na afirmação dos Direitos da Criança no Brasil, “justamente por ser fruto de um 

grande movimento de discussões e participação popular, intensificado com o processo de 

transição do regime militar para a democracia” (p. 31). 

 A Constituição reconhece, no capítulo Dos Direitos Sociais (Art.7), como direito de 

trabalhadores homens e mulheres, urbanos e rurais, “assistência gratuita aos filhos e 

dependentes desde o nascimento até os seis anos de idade”. No capítulo Da Educação, da 

Cultura e do Desporto, traz, em seu Art. 205, a educação como direito de todos e dever do 

Estado e da família e, em seu Art. 208, Inciso IV, que “o dever do Estado com a educação 

será efetivado mediante a garantia de: [...] atendimento em creches e pré-escolas às crianças 

de 0 a 6 anos de idade”. Assim, pela primeira vez, o Estado brasileiro reconheceu a criança 

como sujeito de direito e a Educação Infantil como seu dever e opção da família. Apesar de a 

Constituição ser omissa quanto a fontes de recursos, delega a atribuição de atuação dos 

sistemas municipais de ensino na EI (Art. 211, parág. 2º). 

 Outro marco na trajetória das políticas referentes à EI foi a promulgação do Estatuto 

da Criança e do Adolescente, em 1990. Ele reitera os princípios constitucionais sobre a EI no 

conjunto dos direitos e delimita o papel dos Conselhos nesse processo. Seu Art. 54 reafirma o 

dever do Estado em assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos 

de idade. Para Corrêa, “o texto dessa lei é extremamente avançado, pois ele cobre por 

completo, de forma detalhada e incisiva, todos os aspectos relativos à vida da criança e do 

adolescente” (2002, p. 23).  

 A discussão de uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional na Câmara 

de Deputados e no Senado Federal intensifica a defesa de educadores, pesquisadores, 

sindicados e ONGs, por um novo modelo de EI. A Coordenadoria Geral de Educação Infantil 

(COEDI-MEC), por exemplo, desenvolveu, nos anos 90, o importante papel de articuladora 

para uma política nacional que garantisse o direito à educação dos pequenos, organizando 

encontros, seminários e publicando uma série de documentos sobre a EI18. 

                                                 
18  Destacam-se, aqui: Proposta de Política Nacional de Educação Infantil (1993); Educação Infantil: 
situação atual (1994); Por uma política de formação do profissional de educação infantil (1994); Critérios para 
um Atendimento em creches e pré-escolas que respeitem os direitos fundamentais das crianças (1995); Proposta 



Em 20 de dezembro de 1996 é aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei 9.394). Embora apresente poucos artigos específicos à EI, a LDB avança 

significativamente, à medida que a estabelece como etapa inicial da educação básica. Dessa 

forma, a vinculação administrativa de creches e pré-escolas passou a ser definitivamente dos 

órgãos da educação. Para Kuhlmann (1998), por exemplo, a vinculação que a creche 

estabelecia com a assistência social se configurou em 

 
um dos elementos sustentadores da concepção educacional assistencialista, pois 
desde o início já define o atendimento como exclusivo aos pobres que, por 
serem pobres, não teriam condições de educar adequadamente os filhos (...) Se a 
creche passa a fazer parte do sistema educacional do país, ela deixa de ser 
apresentada como alternativa para pobres incapazes, para ser posta como 
complementar à ação da família, tornando-se uma instituição legítima e não um 
simples paliativo (p. 204). 

  
A LDB 9.394/96 delimita que o atendimento às crianças de 0 a 3 anos será em creches 

e às crianças de 4 a 6, em pré-escolas19 (Art.30). Além disso, traz como finalidade da EI “o 

desenvolvimento integral da criança até 6 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social, complementando a ação da família e da sociedade” (Art.29), permitindo 

flexibilidade ao funcionamento das instituições no que se refere a formas de organização e 

práticas pedagógicas. Determina também que a avaliação nessa etapa da educação será 

realizada por meio de registro do desenvolvimento, não podendo caracterizar-se como 

instrumento de promoção para acesso ao ensino fundamental (Art. 31). 

 Cabe ressaltar outros dois importantes aspectos postulados pela LDB para a EI: a 

responsabilidade das instâncias governamentais (União, Estados e Municípios) e a exigência 

mínima de formação para atuação. O art. 9º estabelece que à União, aos Estados e aos 

Municípios, em regime de colaboração, compete organizar as diretrizes para a educação, mas 

que os Municípios, em específico, serão responsáveis pela oferta da EI em creches e pré-

escolas. Quanto à exigência mínima para atuação, postula, em seu art. 62, que a formação de 

docentes para atuar na educação básica deverá ser em nível superior, admitida a formação 

mínima para atuação na EI, a oferecida em nível médio, na modalidade normal20.  

                                                                                                                                                         
Pedagógica e Currículo para a Educação Infantil: um diagnóstico e a construção de uma metodologia de análise 
(1996); Subsídios para a Elaboração de Diretrizes e Normas para a Educação Infantil (1998).  
19 É importante destacar que quando promulgada, em 1996, a LDB 9.394 determinou que a educação 
infantil compreendesse o atendimento institucional das crianças de 0 a 6 anos. Essa lei sofreu alteração com a 
publicação da Lei n. 11.274, de 6/02/2006, que regulamentou o Ensino Fundamental de nove anos, alterando a 
idade atendida na educação infantil para 0 a 5 anos. As publicações que antecedem essa data serão traduzidas 
conforme o original, neste trabalho. 
20  A formação do profissional de Educação Infantil será discutida no próximo item deste trabalho. 



Em 1998, o MEC publica o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil: 

um conjunto de orientações, dividido em três volumes (Introdução, Formação pessoal e social 

e Conhecimento do mundo). Esse documento foi publicado no contexto das reformas 

educacionais do governo Fernando Henrique Cardoso, o que o caracteriza como uma proposta 

de governo e não base obrigatória para ações docentes. Dessa forma, se é possível considerar 

como avanço a existência de um documento específico para a Educação Infantil, que 

apresenta conceitos importantes para área, como o de criança como protagonista, o de educar 

e cuidar, o de brincar, é preciso, também, analisar as inúmeras críticas referidas a ele. 

A primeira delas diz respeito à divulgação do documento antes mesmo das Diretrizes 

Curriculares Nacionais, essas sim, mandatórias, serem aprovadas pelo Conselho Nacional de 

Educação. Observa-se uma urgência por parte do MEC na divulgação do documento. 

Segundo Kuhlmann Jr: 

 
a ampla distribuição de centenas de milhares de exemplares às pessoas que 
trabalham com esse nível educacional mostra o poder econômico do MEC e 
seus interesses políticos, muito mais voltados para futuros resultados eleitorais 
do que preocupados com a triste realidade das nossas crianças e instituições 
(2007, p. 52). 

  
 A segunda refere-se à compartimentação em áreas do conhecimento, eixos de trabalho 

e faixa etária, no documento. Essa organização acaba por submeter a creche e a pré-escola a 

uma configuração tipicamente escolarizada, embasada por modelos provenientes das práticas 

do ensino fundamental. Para Cerisara, 

 
a Educação infantil é “tratada” no RCNEI como ensino, trazendo para a área a 
forma de trabalho do ensino fundamental, o que representa um retrocesso em 
relação ao avanço já encaminhado na educação infantil de que o trabalho com 
crianças pequenas em contextos educativos deve assumir a educação e o 
cuidado enquanto binômio indissociável e não o ensino (2007, p. 29). 
 

 Além disso, há o questionamento sobre as reais necessidades regionais do país. No 

RCNEI não foram abordadas questões sobre as diferentes condições de ambiente, a adequação 

do espaço físico, desconsiderando também a forte desigualdade em relação ao acesso a vagas, 

recursos e formação do profissional que nela atua.  

 Já em 7 de abril de 1999, é publicada a Resolução CEB n.1, que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, uma orientação nacional que dispõe de 

diretrizes obrigatórias a serem seguidas por todas as instituições de educação infantil. 

Definem a organização, articulação, desenvolvimento e avaliação das propostas pedagógicas 



das instituições de EI, ressaltando que essas devem respeitar os seguintes princípios 

norteadores: 

 
(A) Princípios Éticos da Autonomia, da Responsabilidade, da Solidariedade e 
do Respeito ao Bem Comum; 
(B) Princípios Políticos dos Direitos e Deveres de Cidadania, do Exercício da 
Criticidade e do Respeito à Ordem Democrática; 
(C) Princípios Estéticos da Sensibilidade, da Criatividade, da Ludicidade e da 
Diversidade de Manifestações Artísticas  Culturais. 

  

 Além disso, as Diretrizes ressaltam como necessário reconhecer a Identidade pessoal 

dos alunos, dos professores, dos funcionários e das famílias, enquanto autores dos projetos na 

EI; promover práticas de cuidado e educação que integrem aspectos físicos, emocionais, 

afetivos, cognitivos e sociais da criança; planejar atividades intencionais, com ações ora 

estruturadas, ora livres, com interação entre as diversas áreas do conhecimento; organizar 

estratégias de avaliação por meio do acompanhamento e registro das etapas alcançadas; 

garantir os direitos básicos das crianças e suas famílias a educação e cuidados e, por fim, em 

clima de cooperação, proporcionar as condições adequadas para adoção, execução, avaliação 

e aperfeiçoamento das diretrizes (BRASIL, 1999). 

  Em janeiro de 2001, o Congresso Nacional aprova a Lei n. 10.172, que institui o Plano 

Nacional de Educação, estabelecendo objetivos e metas a serem atingidas para os diferentes 

níveis (Educação Básica e Educação Superior) e modalidades da Educação Superior, para um 

período de dez anos. Nele, pela primeira vez a educação infantil foi inserida em um 

documento oficial com avaliação e metas a serem atingidas.  

 As 25 metas destinadas à E.I, propostas pelo PNE, basicamente tratam 

 
da ampliação da oferta de creches e pré-escolas, da elaboração de padrões 
mínimos de qualidade de infraestrutura para o funcionamento adequado para as 
instituições de educação infantil, da autorização de funcionamento dessas 
instituições, da formação dos profissionais da área, da garantia da alimentação 
escolar para as crianças atendidas nos estabelecimentos públicos e conveniados, 
do fornecimento de padrões de qualidade como referência para a supervisão, o 
controle, a avaliação e o aperfeiçoamento da educação infantil (BARRETO, 
2003, p. 60). 

 
 No entanto, é importante destacar que uma das críticas ao Plano Nacional de Educação 

refere-se à falta de descrição sobre o financiamento de suas metas. 



 Em 2006, o MEC, em parceria com o Comitê Nacional de Educação Infantil, 

promulga a nova Política Nacional de E.I.21, contendo diretrizes, objetivos, metas e estratégias 

para a área. Dentre o postulado por ela, destacam-se questões relacionadas à 

indissociabilidade entre o cuidado e a educação; a relação família e escola; a consideração da 

criança em sua totalidade, observando suas especificidades no processo pedagógico; a 

avaliação das propostas pedagógicas a partir das Diretrizes e com participação dos 

professores, que devem ser qualificados para sua função; a garantia do direito de professores à 

formação inicial e continuada e inclusão nos planos de cargos e salários do magistério; acesso 

das crianças com necessidades especiais; garantia de recursos financeiros para a EI; à 

expansão do atendimento, com meta estabelecida para 2010: atender 50% das crianças de 0 a 

3 anos (6,5 milhões) e 80% das de 4 a 6 anos (8 milhões de crianças); à garantia de qualidade 

e padrões mínimos de infraestrutura.  

 Cabe lembrar que em fevereiro de 2006 também foi sancionada a Lei n. 11.274, que 

regulamenta o ensino fundamental de 9 anos, alterando a faixa etária de atendimento da EI: a 

pré-escola passa a ser destinada às crianças de 4 e 5 anos. As crianças de 6 anos deverão, 

obrigatoriamente, ser matriculadas no primeiro ano do Ensino Fundamental. A lei estabelece 

que Estados, Municípios e o Distrito Federal terão prazo até 2010 para se adequar à mudança. 

 Em dezembro de 2006 a EI, após intensa mobilização social, sofre alteração no que se 

refere ao seu financiamento. O FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização dos Profissionais da Educação), que previa recursos 

para o ensino fundamental, é substituído pelo FUNDEB (Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação)22, 

passando a prever recursos para toda a Educação Básica, incluindo, desta forma, a educação 

infantil. Sua implantação foi iniciada em 1º de janeiro de 2007, de forma gradual, com 

previsão de ser concluída em 2009, e terá duração de 14 anos.   

 No FUNDEB, parte da receita de impostos estaduais e municipais vai para 27 fundos 

contábeis estaduais. Os recursos retornam aos estados e municípios conforme o número de 

matrículas existentes em suas redes de ensino. A parcela que a cabe à Educação Infantil não é 

suficiente para suprir as necessidades existentes na maioria dos casos, mas é possível 

considerar a inclusão da EI nesse Fundo um grande avanço. 

                                                 
21  Essa Política substitui a vigente desde 1994, que, por sua vez, destacava como principais objetivos a 
expansão da oferta de vagas para as crianças de 0 a 6 anos, o fortalecimento da concepção de educação e cuidado 
como aspectos indissociáveis das práticas e melhoria da qualidade do atendimento nas instituições de EI. 
22  Emenda Constitucional n. 53, de 19/12/2006. 



 Enfim, em abril de 2007, é instituído pelo MEC o Plano de Desenvolvimento da 

Educação, o PDE. Esse se configura como um plano de governo, ou seja, sem força de lei, 

que objetiva enfrentar as graves dificuldades encontradas na Educação Básica e elevar o 

desempenho escolar. Desta forma, elenca algumas metas relativas à Educação Básica como 

um todo, incluindo, assim, a educação infantil em programas como Caminho da Escola 

(transporte), Saúde da Escola, Programas de Formação de Professores, Piso Salarial do 

Magistério, o próprio FUNDEB, entre outros. No entanto, especificamente destinado à 

educação infantil, destaca-se o programa denominado PRÓ-INFÂNCIA.  

 O Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede de Escola Pública de 

Educação Infantil, o PRÓ-INFÂNCIA, propõe garantir, até 2010, o investimento de R$ 800 

milhões na ampliação e na melhoria das instalações destinadas à educação infantil. O objetivo 

é custear até 400 projetos por ano de construção de creches e pré-escolas, melhorias de 

infraestrutura e aquisição de materiais. Além disso, pretende também proporcionar às crianças 

pequenas acesso a acervos de literatura. 

 Em 11 de novembro de 2009 foi promulgada a Emenda Constitucional N. 59, que 

amplia a obrigatoriedade do ensino para quatro a dezesseis anos, isto é, a pré-escola passa a 

ter caráter obrigatório. Amplia também a abrangência dos programas suplementares, como 

material didático, transporte, alimentação a todas as etapas da educação básica, inclusive EI.  

 Ainda em 2009, se instituem, também, as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação Infantil23. Essas seguem os mesmos princípios que as anteriores, mas algumas 

questões cabem ser destacadas, dentre elas: concepção de currículo da EI; definição de 

criança enquanto sujeito histórico, de direitos e produtor de cultura; interações e brincadeira 

como principal eixo norteador do trabalho; referência aos espaços internos e externos das 

instituições; autonomia aos povos indígenas, quilombolas, agricultores, pescadores, na 

escolha e organização dos modos de educação das crianças de 0 a 5 anos de idade. Estabelece, 

também, data limite para ingresso no primeiro ano do Ensino Fundamental: assim, crianças 

que completam 6 anos de idade após o dia 31 do mês de março do ano vigente, devem 

permanecer na EI. Por fim, um dos seus artigos se refere à proposta pedagógica na transição 

para o Ensino Fundamental, ressaltando que essa deve garantir continuidade no processo de 

desenvolvimento e aprendizagem das crianças, respeitando suas especificidades etárias e sem 

antecipação de conteúdos.  

                                                 
23  Resolução N. 5 de 17 de dezembro de 2009.  



Além disso, o MEC está coordenando discussões acerca do currículo da EI (Programa 

Currículo em Movimento) e tem disponível, em seu portal, uma série de publicações relativas 

a essa etapa da educação, como Critérios para um atendimento em Creches que Respeite os 

Direitos Fundamentais das Crianças (2009), Indicadores de Qualidade na Educação Infantil 

(2009), Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil (2006), entre outros.  

 Compreender os mecanismos que regulam, no atual momento histórico, a Educação 

Infantil, é fundamental para se ter um panorama de sua realidade objetiva e assim, poder 

buscar a compreensão de sua dimensão subjetiva. No entanto, também é importante destacar 

que esse ordenamento, principalmente no que se refere à formação de professores, repercutiu 

inúmeras discussões no meio acadêmico, como será abordado no próximo item. 

 

2.3. A especificidade da Educação Infantil e a formação de professores 

 

 Historicamente, para trabalhar com crianças pequenas, bastava ser mulher, amável, 

paciente e ter bom coração. No entanto, a discussão acerca da formação de profissionais da 

educação infantil intensificou-se no cenário brasileiro após as normatizações estabelecidas 

pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996. Como visto, nela, a educação 

infantil é reconhecida como primeira etapa da educação básica, isto é, torna-se um nível de 

ensino, e aos profissionais que nela atuam passa a ser exigida formação mínima. Esses fatos 

trouxeram consequências que influenciam tanto a especificidade da EI, quanto o perfil de seu 

profissional. 

 Com a LDB, a responsabilidade de oferta em creches, para crianças de 0 a 3 anos, 

transfere-se da Assistência Social para a Educação. Dessa forma, todo o atendimento 

institucional da criança de 0 a 6 anos ficou a cargo dessa instância administrativa. No entanto, 

caracterizar o atendimento institucional de crianças pequenas como uma etapa da educação 

trouxe algumas implicações que cabem ser discutidas.  

Para Kuhlmann Jr. (1998), o fato de a creche ter passado da assistência social para a 

educação se configurou apenas em uma “armadilha”, pois sugere uma ideia de substituição, 

como se a educação pudesse superar a assistência. Nesse sentido, questiona: “Ora, quem é que 

poderia afirmar, se refletisse ponderadamente, que na creche as crianças não precisam de 

cuidados, de assistência?” (p. 206). Os cuidados e a assistência à criança pequena não podem 

ser deixados de lado ou mesmo secundarizados, prestados de qualquer maneira, simplesmente 

porque “o que importa é o educacional”. Educação e assistência não se contrapõem; uma não 



exclui a outra; não se pode considerar que a criança não precisa de assistência apenas porque 

a responsabilidade da creche e da pré-escola passou a ser da educação. 

  Já segundo Nascimento (2007), a transposição para a educação passa propiciar à 

criança um atendimento multifacetado. Além disso, a criança começa a ser vista como aluna, 

mesmo tendo, muitas vezes, apenas três meses de idade. Segundo a autora, a própria 

“estruturação escolar por si só não dá conta da operacionalização de modelos de 

atendimento à criança de 0 a 6 anos” (p. 107) e assim, acabam-se desconsiderando a 

especificidade da educação infantil, que é educar/cuidar das crianças pequenas.   

 Ora, mesmo antes da promulgação da LDB 9.394/96, pesquisas, propostas 

pedagógicas e movimentos militantes em prol da educação infantil afirmavam que as funções 

desse tipo de instituição deveriam estar centradas no binômio educar/cuidar. Para Tiriba 

(2005), esse conceito como binômio foi, na verdade, uma solução conceitual encontrada para 

superar termos como “proteção” ou “guarda”, utilizados até meados da década de 90 que, 

entretanto, não resolveu as questões colocadas pela prática. Mesmo atualmente, após treze 

anos da promulgação da LDB, continua-se buscando a concretização efetiva do educar/cuidar 

nas práticas de educação infantil. Além disso, quando se discute a formação dos professores 

que atuam nessa etapa, é frequente a polêmica em torno dessa questão, portanto, esse continua 

sendo um problema do presente. 

Pesquisas como as realizadas por Veríssimo e Fonseca (2003), Kramer et al (2005b), 

Tiriba (2005), Secchi e Almeida (2007) indicam que o educar/cuidar não é concebido como 

binômio pelos profissionais que atuam na educação infantil. O grande embate é que, com essa 

dicotomia, o cuidar remeteria à idéia do assistencialismo e o educar, à idéia do ensino- 

aprendizagem, enfatizando um caráter escolar nas práticas de EI. 

O educar/cuidar na educação infantil não pode ser confundido com aplicação de 

exercícios estéreis, padronizados, estereotipados. A prática nessa etapa da educação deve estar 

voltada para as experiências cotidianas, compartilhando com a família o processo de 

constituição da criança em sua integralidade, isto é, visando seu bem-estar, seu crescimento e 

seu pleno desenvolvimento. Assim, não há como buscar resultados acadêmicos de bebês e 

crianças pequenas.  

Além disso, é necessário reconhecer que há especificidades e necessidades que são 

próprias das crianças. Há atividades, algumas delas básicas à sobrevivência e à garantia de 

bem-estar, nas quais uma criança pequena não pode ou consegue fazer sozinha, isto é, “há 

atividades de cuidado que são específicas da educação infantil” (Kramer et al, 2005b, p. 63), 

dentre elas, práticas de higiene, alimentação, saúde, mas o cuidar não se resume a isto. O 



cuidar, integrado e indissociável ao educar, é o ato de olhar para a singularidade e reais 

necessidades do outro, o que, para Kramer (2005b) envolve a saúde, os afetos e os valores 

morais.  

Já para Boff (1999), o cuidar envolve atitude, um envolvimento próprio da natureza e 

do ser humano. Para ele, sem o cuidado, o ser humano 

 
deixa de ser humano. Se não receber cuidado, desde o nascimento até a morte, o 
ser humano desestrutura-se, definha, perde sentido e morre (...) O cuidado há de 
estar presente em tudo (p. 34). 

 
Nesse sentido, é interessante destacar que a especificidade do cuidar pode ir mudando 

de acordo com a idade das crianças, mas o comprometimento com o outro é fundamental no 

processo de educação, independente que seja entre crianças, jovens ou adultos. Na verdade, 

não há processos educativos sem cuidados. 

 Dessa forma, assim como afirma Faria (2007), o adulto que trabalha diretamente com 

as crianças precisa ser um profissional, um professor, mas um professor diferente dos que 

atuam em outros níveis de ensino, já que seu cotidiano não deverá ser codificado em 

conteúdos curriculares, deverá ser pautado em ações de educar/cuidar. Assim, ainda que seja 

um avanço da legislação, o fato de a LDB24 circunscrever ao profissional da educação infantil 

o perfil de professor, há questões sobre isso que também cabem ser discutidas. 

A primeira delas é trazida por Nascimento (2007), que ressalta que, da forma como 

está postulada, a legislação exclui os demais profissionais que, mesmo em menor número, 

continuam atuando na área, dentre eles, os crecheiros, os monitores, os recreacionistas, muitas 

vezes denominados professores leigos. 

Gatti e Barreto (2009) publicaram os resultados de um intenso estudo sobre a 

formação e carreira dos professores no Brasil. As autoras destacam que às várias fontes que se 

recorra não é possível chegar ao número preciso de professores no país, o que está sendo 

alterado pelo Censo da Educação Básica, ainda não disponível. De qualquer forma, elas 

trazem, segundo dados do Censo Escolar de 2006 (Inep), que dos 403.919 profissionais que 

atuam na EI, 11.261 são professores leigos, isto é, sem escolarização mínima para atuação. 

Muitos desses professores, inclusive, declaram ter apenas um (1) ano de escolaridade. Cabe 

destacar, a título de comparação, que, dentre os profissionais que atuam no Ensino Médio, a 

                                                 
24  Art. 62. 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 a formação 
mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro séries do ensino fundamental, a 
oferecida em nível médio, na modalidade normal. 
 



escolaridade mínima declarada é de 12 anos. A tabela abaixo nos ajuda a localizar esses 

professores no país: 

 

TABELA I- Funções docentes segundo os níveis de ensino e de formação docentes e regiões- 
Brasil, 2006 

 
Níveis de ensino Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-

Oeste 
Total 403.919 27.520 124.123 167.696 61.894 22.686 

Sem nível 
superior 

230.518 21.083 95.581 77.488 27.130 9.236 
 

Infantil 

Leigos 11.261 847 5226 2486 2185 517 
        

Fonte: BRASIL, MEC/ Inep. Censo Escolar da Educação Básica, 2006. 
Adaptado de Gatti e Barreto, 2009. 

 

 É interessante observar que em números absolutos a maior concentração de 

professores leigos está na região Nordeste, seguida da região Sudeste, que também tem o 

maior número de docentes atuando na Educação Infantil. Já o baixo número de professores 

leigos na região Centro-oeste pode ser explicado pelo menor atendimento, uma vez que essa é 

a região com o menor número de docentes de EI.  

 Como consequência da exclusão ressaltada por Nascimento, é possível destacar outra 

questão, analisada por Kramer et al (2005b): o fato de esses demais agentes continuarem 

atuando na EI, juntamente com profissionais formados, denominados professores, acaba por 

evidenciar a dicotomia do educar/cuidar, já que o “educar” fica a cargo das professoras, 

enquanto o “cuidar” é relegado a outras profissionais. A autora ainda ressalta um fato curioso, 

observado durante seu processo de pesquisa: os professores que tiveram oportunidade de 

estudar e, teoricamente, sabem da importância do cuidado no desenvolvimento infantil, são os 

que mais se recusam a exercer esse papel, deixando a cargo das pessoas com menor formação 

o que consideram o cuidar. 

 Enfim, uma terceira questão refere-se ao imaginário de professor compartilhado 

socialmente. O profissional ser reconhecido como professor muitas vezes o remete ao 

imaginário do professor que ensina, que aplica conteúdos, provas, corrige trabalhos, pune. Há 

um significado, socialmente compartilhado, acerca do trabalho docente, que pode conflitar 

com a especificidade da educação infantil.  

 Por outro lado, apenas com a LDB é que o ofício de atuar com crianças pequenas 

assume características de profissão, já que até então era considerado apenas uma atividade. Os 



trabalhos de Saparolli (1997), Kishimoto (1992) e Gomes (2009) nos ajudam a entender esse 

fato.  

 Em 1997, Saparolli, apoiada na conceituação sobre profissionalismo apresentada por 

Kishimoto (1992), na qual profissional deve ser o sujeito que dispõe conhecimentos e 

habilidades para exercer determinada função, afirma que a profissão de educação infantil 

estava longe ser concretizada, pois não dispunha de critérios fundamentais que compõe uma 

profissão, dentre eles, “a formação regular anterior, os treinamentos prolongados em serviço 

e o conhecimento especializado” (1997, p. 20). Dessa forma, a função seria exercida com 

base em atributos considerados inatos ou em habilidades adquiridas pela experiência. As 

pessoas que até então atuavam no ofício de cuidar/educar crianças pequenas não tinham 

profissão, tinham emprego.  

Em seu trabalho, Cerisara (1996) também traz a discussão sobre a existência do 

trabalho e do emprego na EI. Como citado, a autora pesquisou professoras e auxiliares de 

classe que atuavam, juntas, com as crianças pequenas. Seus resultados apontaram que as 

auxiliares pareciam estabelecer uma relação com emprego ou trabalho, sem ideia de carreira a 

ser seguida, enquanto as professoras se referiam a uma profissão ou carreira que foi, de 

alguma forma, escolhida. 

 Indo ao encontro a essa discussão, Gomes (2009) afirma que a existência do emprego 

configurou a atuação dos profissionais de EI até meados dos anos 90. Segundo a autora, 

somente a partir dessa data é possível observar uma  

 
preocupação com a formação e com políticas públicas de formação para os 
profissionais que trabalhavam em creches e não possuíam a escolarização 
necessária: o magistério para o trabalho na educação infantil (2009, p. 128). 

  

Sendo assim, é possível afirmar que a profissão de professor de Educação Infantil, que 

atua em creches e pré-escolas, é uma conquista recente. Nesse sentido, apesar de todos os 

impasses e discussões acerca das consequências da integração da educação infantil ao sistema 

de ensino e da designação de professor aos sujeitos que nela atuam, a LDB regulamentou e 

configurou características de profissão a essa atividade. Não estamos aqui desconsiderando 

todas as problemáticas que o texto da LDB circunscreveu à EI, nem desconsiderando o 

contexto descentralizador e neoliberal que compunha o cenário das políticas sociais na 

promulgação da LDB, no entanto, reconhecer as pessoas que atuam com as crianças pequenas 

como professor, profissional com direito à formação, à valorização, a salário digno é um 

reconhecimento dos direitos das crianças. Neste sentido, Rosemberg (1997) contribui: 



Cuidar e educar crianças pequenas em instituições coletivas é uma profissão. 
Como também necessita formação prévia (que contemple conhecimentos sobre 
esse duplo objetivo), formação em serviço (principalmente através de cursos e 
supervisão), espaço e instrumentos de trabalho adequados, remuneração 
condizente com a importância social do trabalho. O dia que as educadoras e 
professoras tiverem a consciência clara de que a creche e a pré-escola são 
espaços de educação e cuidado da criança, mas, também espaço seu de trabalho, 
talvez sejam mais vigorosas em suas reivindicações pela melhoria da qualidade 
do atendimento oferecido à criança (p. 24). 

 

 O fato é que, como anunciado, as condições objetivas, dentre elas, essas alterações 

postuladas pela LDB, atreladas ao significado, construído historicamente e compartilhado 

socialmente sobre o trabalho docente, como a ideia de ser para mulher, que não necessita de 

qualificação, de que o “cuidar” é realizado por pessoas socialmente inferiores, serão 

reconfigurados, por cada sujeito em seu processo de construção de sentidos sobre a docência 

na educação infantil. E esses sentidos, por sua vez, não podem ser desconsiderados, como têm 

sido em diversas propostas de formação de professores, influenciadas por ideologias25 e 

discursos capitalistas, já que são eles que compõem a realidade da educação infantil. Ora, não 

é estranho que, mesmo sabendo da importância do cuidar para o desenvolvimento infantil, 

alguns professores continuem se negando a executar algumas tarefas relacionadas? Seria essa 

uma busca de valorização de seu trabalho? Os dados apreendidos nesta pesquisa podem 

apontar caminhos para responder essa questão. 

 Enfim, no próximo capítulo, serão discutidos alguns dados e questões que podem se 

configurar em indicativos da desvalorização do trabalho docente de EI, objetivados na 

realidade social e política brasileira. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25  O conceito de ideologia é amplo. Existe uma pluralidade de concepções, que atribui ao conceito 
diferentes significados. No entanto, utilizamos, aqui, o sentido marxista, que embasou a definição de Chauí. Para 
a autora, ideologia é resultado da divisão social que separa trabalho material e intelectual, atribuindo a este e ao 
seu produto, as ideias, aparente autonomia. Em uma sociedade dividida em diferentes classes, isso resulta em um 
instrumento de dominação de uma sobre a outra. Ela afirma: “a ideologia é um instrumento de dominação de 
classe” (2001, p. 92) , que tem papel específico de “impedir que a dominação e a exploração sejam percebidas 
em sua realidade concreta (...) por ser o instrumento encarregado de ocultar as divisões sociais (...) deve 
transformar as ideias particulares da classe dominante em ideias universais, válidas igualmente para toda a 
sociedade (...) é uma ilusão, necessária à dominação de classe” (2001, p. 93).  



CAPÍTULO 3. A desvalorização social e política do trabalho na Educação Infantil 

 

 De maneira geral é possível afirmar que há um imaginário em torno do trabalho 

docente, independente da etapa da educação em que atua. É comum, por exemplo, ouvirmos 

afirmações de que “professor ganha mal” ou que “o magistério é um trabalho desvalorizado 

na sociedade”. No entanto, para compreender o significado dessa desvalorização é necessário 

compreender como é configurada sua valorização.  Para tal, foi buscada referência no campo 

político. Os docentes têm assegurado o direito à valorização, tanto na Constituição Federal de 

1988 (art. 206), quanto na LDB 9394/96 (art. 62 em diante), em especial em seu art. 67 que 

postula: 

 

Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, 
assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do 
magistério público: 
I- ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; 
II-  aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 
periódico remunerado para este fim; 
III-  piso salarial profissional; 
IV-  progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na 
avaliação do desempenho; 
V- período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na 
carga de trabalho; 
VI-  condições adequadas de trabalho. 

 
 

Basicamente, a valorização é entendida pelas políticas como direito ao acesso por 

concurso público, à formação, ao piso salarial e a condições adequadas de trabalho. Já Gatti e 

Barreto (2009) ressaltam que os estudos na área da sociologia do trabalho indicam que os 

salários, condições de trabalho e as estruturas de carreira são reflexos de sua própria 

valorização social real. De qualquer forma, alguns dados podem nos ajudar a compreender 

como essas questões sobre os docentes de Educação Infantil estão configuradas na realidade 

nacional. 

 A citada pesquisa de Gatti e Barreto (2009) traz dois dados interessantes com relação 

ao ingresso na docência na EI. O primeiro refere-se à quantidade de professores atuando na 

rede privada: indo de encontro à presença quase majoritária dos empregos do magistério no 

setor público, a EI apresenta expressiva participação no setor privado, em um total de 42,9%. 

Esse fato pode, inclusive, indicar que essa etapa da educação enquanto um direito público da 

criança está longe de ser universalizada. Outro dado importante de destacar é que, enquanto 

67% dos docentes do ensino fundamental e 80% dos docentes do ensino médio públicos 



atuam em regime estatutário, apenas 59,4% dos docentes da educação infantil atuam sob esse 

regime. 

 Além disso, outra questão relevante diz respeito ao salário pago ao docente de EI. 

Utilizando a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, de 2006, Gatti e Barreto 

(2009) apontam que as diferenças quanto a estrutura da carreira e remuneração entre estados e 

municípios do país são grandes, no entanto, no que se refere à média nacional, os docentes 

atuantes na educação infantil são os que recebem menores salários: média de R$ 661,00, 

enquanto as médias do Ensino Fundamental e do Ensino Médio são de R$ 873,00 e R$ 

1.390,00, respectivamente. Dentre as regiões, as maiores médias salariais da EI estão no 

Sudeste e Centro-Oeste (R$ 809,00 e R$ 807,00) e a menor na região Nordeste, seguida da 

região Norte (R$ 390,00 e R$ 557,00). 

 Com relação aos setores público e privado, as referidas autoras destacam que os 

docentes da educação infantil atuantes no setor privado têm salário médio menor do que os 

que atuam no setor público (R$ 559,00 e R$ 739,00, respectivamente). Já no que se refere à 

formação, os docentes de EI que têm nível superior recebem em média maiores salários, 

enquanto os com formação em nível médio recebem um salário quase 50% menor, tanto no 

setor público como no privado, conforme aponta a tabela abaixo. 

 

TABELA II. Estatística do rendimento de professores que atuam na EI segundo setor 
administrativo e nível de escolaridade - Brasil, 2006 (em reais) 

 
Setor 

Privado Público 
Nível de 
Ensino 

Ocupação/ Escolaridade 

Média Média 
Educação Infantil 559 739 
Profs. com nível superior 898 1.120 
Profs. com nível médio 460 613 
Fonte: Pnad/ IBGE, 2006. 
Adaptado de Gatti e Barreto, 2009. 
  

Em São Paulo, município na qual é realizada esta pesquisa, por exemplo, o piso 

salarial dos professores de EI que atuam na rede privada pode ser de R$ 702,50 (em escolas 

que só possuem EI) ou R$ 785,00 (em escolas que possuem EI e Ensino Fundamental), por 

jornada máxima de 22 horas de trabalho semanal, conforme tabela consultada no site do 

Sindicato dos Professores. Já na rede pública, um professor iniciante, formado em nível médio 



(magistério) tem um piso de R$ 1.063, 69. Se graduado em nível superior, esse valor pode 

chegar a R$ 1.713.25, por 30 horas de trabalho semanal (SP, 2010)26.  

Gatti e Barreto (2009) ressaltam que, com a fixação do piso salarial nacional de R$ 

950,00 espera-se uma melhora na condição salarial dos professores. De qualquer forma, até o 

momento, o salário inicial dos docentes da EI tem sido baixo quando comparado a profissões 

que também exigem formação superior. A tabela abaixo ilustra a situação: 

 

TABELA III - Rendimento mensal médio em reais - Profissões diversas 

Profissão Rendimento médio mensal 

Arquiteto 2.018 

Biólogo 1.791 

Dentistas 3.322 

Farmacêuticos 2.212 

Enfermeiros 1.751 

Advogados 2.858 

Jornalistas 2.389 

Professor de educação infantil 661 

Fonte: Pnad, 2006 
Adaptado de Gatti e Barreto, 2009. 
 

 Coadunando com o postulado de Gatti e Barreto (2009) de que a análise sobre o 

salário é fundamental para refletir sobre as condições de trabalho e atratividade do trabalho 

para as gerações futuras, Campos (2002) afirma que o salário constitui-se como o principal 

fator de não atração de jovens com escolaridade maior na Educação Infantil.  

 Nesse sentido, a desvalorização da carreira do docente da EI também está refletida na 

procura pelos cursos de Pedagogia, que forma o profissional para atuação nessa etapa da 

educação. Segundo Gatti e Barreto, pelos dados da Sinopse Estatística da Educação Superior, 

MEC/Inep, houve um aumento de 97,3% na oferta de cursos de Pedagogia no país, porém, o 

número de matrículas aumentou apenas 37,21%. Para se ter uma ideia, em consulta aos 

números da FUVEST foi possível observar que as inscrições para o curso de Pedagogia da 

Universidade de São Paulo, no campus São Paulo Capital, caíram de 3.310 na FUVEST 2006, 

para 2.582 na edição 2009 do vestibular. Nesse mesmo ano de 2009, os cursos de direito e 

medicina apresentaram, respectivamente, os números de 20.029 e 12.950 inscrições. Em 

                                                 
26  Os dados referentes ao quadro do magistério público da cidade de São Paulo serão apresentados no 
capítulo 5, item 5.1.1 deste trabalho.  



consonância, o site do SiSU- Sistema de Seleção Unificada27- registrou, até o dia 30/1/2010, o 

maior número de inscrições em cursos como ciência e tecnologia, seguidos dos cursos de 

medicina, direito e administração. 

  De qualquer forma, a pesquisa de Gatti e Barreto (2009) aponta que a educação 

infantil ainda é a etapa da educação com maior porcentagem de atuação docente jovem: 41% 

com até 29 anos de idade. Além disso, há também um alto percentual de estudantes entre 

esses docentes: 24,3% declararam ainda frequentar a escola. Não é possível afirmar se esses 

docentes estão em vias de formação inicial ou já têm formação mínima, Médio Magistério, e 

estão buscando formação superior. No entanto, é interessante questionar se a educação infantil 

ainda representa uma possibilidade de trabalho de fácil acesso, na qual não é preciso estar 

com a formação completa para atuação, como historicamente foi constituída. 

  Outra questão, interessante de ser destacada, refere-se à condição socioeconômica dos 

profissionais do magistério. Ainda de acordo com Gatti e Barreto (2009), o magistério, de 

maneira geral, configura-se como uma categorial profissional relativamente homogênea, 

proveniente dos estratos médios da população. Ainda ressaltam que pesquisas recentes têm 

apontado diferenças de rendas entre os docentes de acordo com o nível educacional, a região 

do país, a dependência pública e privada dos estabelecimentos em que atuam. Ao analisar a 

tabela reproduzida abaixo, é possível perceber que 91%, isto é, quase a totalidade dos 

estudantes de Pedagogia, como citado, curso que forma para docência em EI, têm renda 

mensal familiar de até 10 salários mínimos.  

 

TABELA IV. – Licenciandos: renda mensal da família - Enade, 2005 

Pedagogia Licenciaturas Total  

N % N % N % 

(A) Até 3 salários mínimos 16.473 41,9 37.237 38,1 53.710 39,2 

(B) De 3 a 10 salários mínimos 19.340 49,1 49.758 51,0 69.098 50,4 

(C) De 11 a 20 salários mínimos 2.483 6,3 7.564 7,7 10.047 7,3 

(D) De 21 a 30 salários mínimos 496 1,3 1.599 1,6 2.095 1,5 

(E) Mais de 30 salários mínimos 221 0,6 791 0,8 1.012 0,7 

 Branco 295 0,7 581 0,6 876 0,6 

 Resp. inválidas 51 0,1 112 0,1 163 0,1 

        Fonte: MEC/ Inep, Questionário socioeconômico Enade, 2005. 
                        Adaptado de Gatti e Barreto, 2009. 

 
                                                 
27  Segundo sítio do Ministério da Educação, o SiSU é o sistema informatizado, gerenciado pelo próprio 
MEC, por meio do qual as instituições públicas de educação superior participantes selecionarão novos estudantes 
exclusivamente pela nota obtida no Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) 2009. 



 Atrelando as condições socioeconômicas às relações de gênero, o já citado trabalho de 

Cerisara (1996) ressalta que essa questão pode ser melhor compreendida, se analisada à 

ideologia do que é apropriado para mulher da classe trabalhadora e da classe média 

ascendente e, portanto, nas expectativas para as filhas das famílias de diferentes classes 

sociais. Citando os postulados de Jean Anyon, a autora destaca que para as meninas da classe 

trabalhadora existe a expectativa de que adiram ao comportamento “feminino”, no qual as 

expectativas para o futuro são o casamento e os filhos, aliados a, no máximo, um emprego de 

meio-período, no qual possam continuar fazendo o que fazem em casa. Já para as meninas de 

classe média ou provenientes de famílias ricas, a definição de papéis sexuais femininos é 

menos rígida, e as famílias esperam que suas filhas façam Ensino Médio e curso superior, 

seguindo carreiras que desenvolvam seus potenciais como seres humanos, mas não como 

extensão dos papéis domésticos, embora se espere que esses continuem sendo desempenhados 

por elas. A sociedade não “espera” que mulheres com melhores condições socioeconômicas 

se tornem professoras de educação infantil. 

 Ora, como visto, esses dados evidenciam a atual situação do profissional de EI, 

constituída social e historicamente. No entanto, há outra questão que também cabe ser 

discutida: o próprio papel social atribuído à criança na nossa sociedade. A desvalorização do 

profissional de educação infantil pode ser uma consequência da própria significação de 

infância em nossa sociedade?  

 É possível que a compreensão do papel social da infância se configure em um 

importante ponto de partida para se compreender por que a educação infantil ainda é 

considerada o “primo pobre da educação” (Campos, 2007).  

A infância, mais do que uma condição biológica e determinada, é uma construção 

histórica, interpretada e construída pelos homens, assim como a adolescência e a velhice. 

Segundo Oliveira (2008), a definição de infância “é uma decisão política feita de forma 

própria em cada cultura”, um período do desenvolvimento humano que se configura em 

“objeto de narrativas culturais que envolvem aspectos ideológicos” (p. 123).  Para analisar 

esses aspectos, é interessante refletir sobre o significado da palavra infância, originada do 

francês “en-fant”, isto é, aquele que não tem voz, que não fala. Desta forma, as significações 

sociais foram construídas com base na ideia de que a infância constitui-se em uma etapa 

natural de desenvolvimento, uma passagem que antecede a idade adulta, um “vir-a-ser”.  

 É fundamental considerar que os recentes avanços legais assistidos à educação infantil 

são frutos de pesquisas que conceberam uma nova concepção de infância, contribuindo, nesse 

sentido, para que as crianças fossem reconhecidas legalmente como sujeitos de direito, 



produtores de conhecimento e culturas. De qualquer forma, embora haja essas conquistas 

legais, o Brasil está longe de concretizar uma política nacional para a infância28. Além disso, a 

herança de mal necessário mantém-se presente no imaginário acerca da EI. É comum, por 

exemplo, referências a essas instituições como “escolinha”, “prezinho”, ou ainda, certas 

concepções acerca do trabalho, como: “só serve para brincar”, reprodução de uma ideia de 

que para criança qualquer “coisa” serve. 

No bojo da reorganização social capitalista há uma supremacia dos adultos, em uma 

relação preponderantemente econômica, pois são eles os produtores, por excelência. E na 

atual sociedade, marcada por contradições e desigualdades, o discurso ideológico de que a 

educação é o único meio para superação, caminho único para “subir na vida”, tem ocupado 

cada vez mais espaço.  A influência da economia na educação vai fazer com que seu objetivo 

constitua-se na construção de habilidades e competências, para formar cidadãos críticos e 

criativos, ou ainda, mão-de-obra qualificada. Consequentemente, a etapa que cuida/educa, que 

aposta no viver o hoje, no brincar, no socializar, perde totalmente seu valor social. Como 

afirma Rosemberg (1997), historicamente, “o poder público e o restante da sociedade 

investem em educação, tanto mais quanto velho for o cidadão” (p.2). Ora, se a infância e a 

etapa da educação destinada a ela são desvalorizadas, como o profissional que nela atua pode 

ser valorizado?  

Segundo Arroyo (2000), há diferentes formas de ser professor, “(...) há hierarquias, 

há níveis e graus e há imagens bastante diferenciadas de ser, diferenças de salários, de 

titulação, de carreira, de prestígio” (p. 30). Para o autor, há diferentes imagens e 

autoimagens no magistério, que determinam traços diferenciados para os professores que 

atuam na EI, no Fundamental, no Ensino Médio e no Ensino Superior, acompanhando a 

imagem social dos sujeitos com que trabalham. O autor afirma:  

 

O que somos como docentes e educadores depende do reconhecimento social 
dos tempos de vida que formamos. Do valor dado a esses tempos. Como 
pedagogos nascemos historicamente colados à sorte da infância, a um projeto de 
seu acompanhamento, condução e formação. Temos os tempos da vida como 
nossos cúmplices. Nos afirmamos profissionalmente no mesmo movimento em 
que essas temporalidades vão se definindo, social e culturalmente. É menos a 
sorte dos recortes dos conhecimentos, das ciências e das técnicas, o que nos 
conforma, do que a sorte dos tempos-ciclos da formação humana. Estes são 
nossos cúmplices identitários” (2000, p. 32).  

                                                 
28  Destacam-se problemas relacionados ao financiamento, número de vagas nas instituições, condições 
físicas e materiais. 



Nesse sentido, cabe, inclusive, destacar a própria expressão utilizada para se referir ao 

professor de EI: frequentemente, sobretudo na escola privada, ele é a “tia (o) do meu filho”. 

Sobre isso, é impossível desconsiderar a contribuição de Paulo Freire (200629). Para ele, essa 

identificação deve ser recusada devido a duas razões principais:   

 
De um lado, evitar uma compreensão distorcida da tarefa profissional da 
professora, de outro, desocultar a sombra ideológica repousando manhosamente 
na intimidade da falsa identificação. Identificar professora como tia (...) é quase 
como proclamar que professoras, como boas tias, não devem brigar, não devem 
rebelar-se, não deve fazer greve. Quem já viu dez mil tias fazendo greve, 
sacrificando seus sobrinhos, prejudicando-os no seu aprendizado? (2006, p. 
11/12) 
 

 Freire (2006) ressalta que o professor deve ter responsabilidade profissional, que 

envolve crítica, envolve clareza política, envolve capacidade de desmistificar os “pacotes” 

propostos por governos autoritários, eximida quando se aceita a condição de “tia”. E ainda 

completa: 

A tentativa de reduzir a professora à condição de tia é uma “inocente” 
armadilha ideológica em que, tentando-se dar a ilusão de adocicar a vida da 
professora o que se tenta é amaciar a sua capacidade de luta ou entretê-la no 
exercício de tarefas fundamentais (2006, p. 25).  

 

Por fim, corroborando os postulados de Faria Filho, Luz e Silva (2008) afirmando que 

o fortalecimento de determinada área no campo da Educação passa pela pesquisa 

institucionalizada, é, ainda, interessante destacar outra questão: o papel social atribuído à EI 

influencia o desenvolvimento de pesquisas na área. Os referidos autores publicaram uma 

pesquisa, encomendada pela ANPED - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação-, na qual realizam um mapeamento dos grupos e instituições que produzem 

pesquisas na área de educação sobre infância, a criança e a EI no país. Para isso, procederam a 

uma pesquisa no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq, nos Cadernos Indicadores dos 

Programas de Pós-Graduação em Educação relativos ao ano de 2006 encontrados no portal da 

CAPES e à base Lattes do CNPq. Além da apresentação dos grupos de pesquisa por regiões 

do país e da identificação dos principais temas investigados, algumas considerações dos 

autores cabem ser discutidas. 

 Segundo os autores, a educação de crianças de 0 a 6 anos de idade configura-se em 

uma área recente de institucionalização e, embora possa se  identificar um aumento no 

número de pesquisas e trabalhos relativos a essa etapa, ela ainda é pouco representada no 

                                                 
29  A primeira edição desse trabalho foi publicada em maio de 1993.  



conjunto de produção acadêmica na pós-graduação do Brasil. Notam, por exemplo, baixa 

incidência de grupos identificados por meio do descritor “creche” ou mesmo “criança 

pequena”, isto é, as pesquisas continuam enfocando as crianças acima de 4 anos, priorizando 

estudos sobre crianças com idade anterior à entrada no Ensino Fundamental. 

 Outro dado interessante, apontado pelos autores, refere-se aos grupos de pesquisas em 

Educação Infantil. Dos 150 grupos que afirmam se dedicar aos temas da infância, criança e/ou 

educação infantil, apenas 70 grupos explicitam no título ou nas palavras-chave de suas linhas, 

dedicação à pesquisa em Educação Infantil.  

 Os líderes de grupos de pesquisa tiveram seus currículos Lattes analisados e os 

autores puderam concluir que, de todos os itens considerados, dentre eles, linha de pesquisa, 

projeto de pesquisa, produção bibliográfica e orientações concluídas, menos de 50% 

apresentam a temática Educação Infantil. Para Faria Filho, Luz e Silva, esses dados indicam 

“que a área vem se constituindo por pesquisadores recém interessados pela temática e que 

há baixa institucionalização da pesquisa na área.” (2008, p. 20). Além disso, outro elemento 

analisado foi a explicitação no texto de apresentação do (a) pesquisador (a) no Lattes da 

temática Infância e/ou Educação Infantil. Observou-se que 57,14% dos líderes não 

explicitavam sua atuação na área da EI. Para os autores, esse fato pode estar relacionado a 

certo “desprestígio” acadêmico à Educação Infantil. 

O que, infelizmente, foi possível notar com os dados apresentados e questões 

levantadas é que, se a docência, de maneira geral, é um trabalho desvalorizado, a docência na 

Educação Infantil é ainda mais. A EI está longe de ser universalizada; grande parte de seus 

professores atua na rede privada; a média salarial é menor se comparada às outras etapas da 

educação. Além disso, a procura pela formação para atuação nessa etapa está diminuindo e 

pesquisas evidenciam que famílias ricas não querem que suas filhas se tornem professoras de 

crianças pequenas. Esse panorama, atrelado às questões levantadas, pode contribuir na análise 

dos sentidos construídos pelos sujeitos acerca de seu trabalho. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 4. A dimensão subjetiva do trabalho na Educação Infantil: pressupostos 

teóricos e metodológicos 

 

 Conforme anunciado, esta pesquisa está embasada nas contribuições de Lev 

Semenovitch Vigotski (1896- 1934), Alex N. Leontiev (1903- 1979) e Alexander 

Romanovich Luria (1902- 1977), nas contribuições de Rey no campo da perspectiva 

Histórico-cultural e na Psicologia Sócio-histórica - Aguiar e Ozella (2009); Aguiar e outros 

(2009) e Gonçalves e Bock (2009). 

 As contribuições postuladas por Vigotski impulsionaram e ainda impulsionam 

importantes avanços na área de Educação Infantil. É bastante comum, por exemplo, 

encontrarmos pesquisas embasadas por seus pressupostos e que vão discutir o 

desenvolvimento infantil, a zona de desenvolvimento proximal, o papel da brincadeira, o 

papel do jogo, as interações. No entanto, além dessas contribuições, a produção de Vigotski e 

de seus colaboradores apresenta pressupostos epistemológicos e proposta metodológica de 

pesquisa em Psicologia, que possibilitam uma perspectiva crítica e que, portanto, podem 

contribuir para que sejam desveladas questões muitas vezes despercebidas ou naturalizadas no 

trabalho na Educação Infantil.  

 Como dito, o objetivo desta pesquisa é estudar a dimensão subjetiva do trabalho na EI; 

isso significa que entendemos o processo de EI como constituído por sujeitos, portanto, 

impossível de ser discutido se os desconsiderarmos. Conforme também anunciado, para tal, 

nos embasaremos teórica e metodologicamente na teoria Sócio-Histórica, daí a importância de 

recuperar seu contexto de produção, além, é claro, de compreender a concepção materialista 

histórica dialética; a concepção de homem e sua relação com o mundo; algumas categorias30, 

dentre elas: historicidade e mediação, pensamento e linguagem, sentido e significado; e ainda, 

por fim, discutir algumas questões metodológicas. 

A Psicologia, enquanto ciência, se torna necessária para estudar fenômenos surgidos 

com a consolidação do capitalismo e suas consequentes transformações sociais, econômicas e 

políticas, dentre elas, uma nova concepção de homem e de ciência, de individuação, de ideias 

de um mundo interno ao sujeito, de componentes singulares e de um “sentimento de eu”. 

Nesse momento, meados do século XIX, havia predominância de duas concepções nas 

                                                 
30  “Categoria”, aqui, não se equivale a ideia de “conceito”, pois não é uma definição fechada, estática. 
Categoria pode ser definida como um constructo intelectivo, uma abstração, auxiliar na explicação de 
determinada dimensão da realidade, que por sua vez, é movimento, é histórica e é contraditória, em sua 
totalidade.  



ciências: o racionalismo e o empirismo. Ambas buscavam a objetividade do conhecimento, 

evidenciando dicotomia entre materialismo e idealismo, entre objeto e sujeito.  

No século XX, em meio a esse contexto de produção científica e buscando respostas 

aos problemas com que se deparavam os homens no período de lutas na União Soviética, 

Vigotski propõe uma “nova psicologia”: a Psicologia Sócio-Histórica, que por meio do 

método materialista dialético, aponta, além da necessidade de transformação social, a 

possibilidade de superação das perspectivas científicas vigentes até então. É importante 

destacar que essas perspectivas não foram negadas por Vigotski: ele apontou suas fragilidades 

e limites metodológicos. Assim, por exemplo, ressalta que os objetivistas têm o mérito de 

considerar o mundo material, mas anulam o sujeito enquanto um ser ativo e transformador do 

real; já os subjetivistas, naturalizam o humano e desconsideram sua historicidade. O fato é 

que ambas as concepções dicotomizam a condição humana e não explicam as contradições,   

não possibilitando, assim,  a compreensão completa do fenômeno psicológico. 

 Vigotski utilizou-se das produções de Marx e Engels e adotou o materialismo histórico 

dialético como filosofia, teoria e método, concebendo, portanto, a realidade material como 

existente, independente das ideias, pensamento e razão; e a possibilidade do conhecimento 

das leis resultantes da relação do homem com a realidade, por sua vez, constituída de 

elementos contraditórios.  

 Nessa perspectiva, o sujeito é considerado ativo e histórico; social e individual ao 

mesmo tempo. Constitui-se como humano na e pela atividade, em sua relação com o mundo 

material e com a cultura, ao mesmo tempo em que constitui a sociedade. Nesse sentido, a 

dialética é fundamental: não há social sem o individual, assim como não há individual sem o 

social. Dialeticamente, o mundo material se subjetiva, constituindo um mundo psicológico, 

que, por sua vez, se objetiva em mundo material.  

Esse ponto de vista não corrobora a ideia de “natureza humana”. O homem nasce com 

uma condição humana, que vai se desenvolver em sua relação com o outro e com o mundo. 

Nesse processo, é possível destacar duas categorias, consideradas centrais na teoria Sócio-

histórica: a categoria historicidade e a categoria mediação.   

 Segundo Gonçalves e Bock (2009), a categoria historicidade representa a ideia de que 

“(...) todos os fenômenos humanos são produzidos no processo histórico de constituição da 

vida social” (p. 138). Assim, historicidade não é compreendida, simplesmente, como 

sucessão linear de fatos: é o movimento da realidade, é o processar das relações entre os 

homens e entre os homens e a natureza produzindo história social. 



 Essas relações, por suas vezes, podem ser compreendidas por meio da categoria 

mediação que, segundo Aguiar e Ozella (2009), tem a função de organizar a relação, intervir 

em processos constituídos de elementos diferentes, mas que se constituem mutuamente. Desta 

forma, é possível afirmar a relação entre sociedade e sujeito como uma relação mediada, pois 

apesar de diferentes, se constituem juntos, de maneira que um garante a existência do outro.  

 Para Vigotski, a criação e o uso de instrumentos físicos (que regulam ações sobre 

objetos) e instrumentos simbólicos (signos31, que regulam ações psíquicas) possibilitam o 

processo de mediação. É importante destacar que, na constituição do sujeito, a linguagem32 se 

destaca como principal elemento mediador, pois é a partir dela que esse pode se apropriar da 

história, da cultura e da natureza e constituir-se, assim, como homem, cujas características 

psicológicas são profundamente diferentes das características psicológicas dos outros animais.  

 É fundamental, também, destacar que as pesquisas de Vigotski sobre o assunto 

trouxeram outra importante contribuição: a relação entre a linguagem e o pensamento. 

Segundo o autor, apesar das raízes genéticas diferentes, pensamento e linguagem surgem e se 

constituem em uma relação mediada, “(...) unicamente no processo do desenvolvimento 

histórico da consciência humana” (Vigotski, 2009, p. 395). Assim, apesar das origens 

diferentes, no decorrer do desenvolvimento, que ocorre por meio das interações sociais, 

linguagem e pensamento se “encontram” e dão origem ao modo de funcionamento 

psicológico tipicamente humano. Eles não mais se separam: o ser humano não pensa sem o 

signo; não há pensamento sem linguagem, assim como não há linguagem sem pensamento; 

essa tanto expressa como organiza este. O fato, como afirmam Aguiar e Ozella (2009), é que 

o pensamento passa por inúmeras transformações, até se realizar em palavras e esse processo 

compreende um processo de significação, mediado, por sua vez, pelos sentidos e pelos 

significados. 

Os significados são considerados construções históricas, socialmente compartilhadas e 

que permitem a comunicação entre os homens. Para Vigotski, o significado é a unidade do 

pensamento e da palavra, pois contém as propriedades de ambos: 

 
O significado da palavra (...) é uma unidade indecomponível de ambos os 
processos e não podemos dizer que ele seja um fenômeno da linguagem ou um 
fenômeno do pensamento. A palavra desprovida de significado não é palavra, é 
um som vazio. Logo, o significado é um traço constitutivo indispensável da 
palavra. É a própria palavra vista no seu aspecto interior (Vigotski, 2009, p. 
398). 

                                                 
31  Entendidos, portanto, como instrumentos psicológicos que representam o objeto na consciência.  
32  Devido às diversas traduções das obras de Vigostki, é comum encontrarmos o termo “linguagem” 
sendo substituído por “palavra”. Aqui, usaremos ambas como equivalentes. 



 O significado é fundamental para a constituição do psiquismo, mas, como ressaltam 

Aguiar et al (2009), sozinho, não expressa “(...) a totalidade das possibilidades de registro da 

realidade”, uma vez que os sujeitos, no decorrer de sua história no mundo social, constituem 

sentidos pessoais. Aguiar et al (2009) explicam: 

 
No processo humano, os significados sociais compartilhados, mais estáveis, 
mediadores do processo de comunicação e, por que não, do próprio processo de 
humanização, são transformados/convertidos em sentidos, num processo 
subjetivo, que contém - como elemento essencial - a realidade objetiva (...) 
Assim, é fundamental explicitarmos que os significados sociais, que serão 
internalizados e transformados em sentidos, só existem enquanto tal porque os 
homens, na sua atividade no mundo social e histórico, os constituem 
permanentemente (p. 63). 

  

 Aqui, cabe ressaltar a relação que existe entre ambos, isto é, sentido e significado 

jamais poderão ser considerados ou apreendidos dicotomicamente: são pares dialéticos 

constituídos ao longo da história dos sujeitos. 

 Enfim, como dito, mas ainda fundamental enfatizar, as categorias discutidas até o 

momento não apenas constituem a base epistemológica da teoria Sócio-histórica, como 

também constituem base metodológica de pesquisa por ela embasada, isto é, como afirmam 

Kahhale e Rosa (2009), o método utilizado para produção de conhecimento está imbricado à 

base epistemológica da teoria.  

 Voltemos, então, ao problema que referencia o desenvolvimento desta pesquisa: 

nosso objetivo é estudar a dimensão subjetiva do trabalho na Educação Infantil, buscando nos 

sentidos constituídos pelos professores como é configurada a desvalorização social dessa 

atividade. Chamamos, aqui, de dimensão subjetiva, os aspectos, as construções de 

significações - sentidos e significados - feitas pelos sujeitos, individual ou coletivamente, que 

compõem o fenômeno/fato existente na realidade, no caso, o trabalho na Educação Infantil.  

Nesse sentido, buscamos entender o sujeito que constitui a Educação Infantil e, para 

tal, concebemos o fenômeno psicológico, enquanto construção do mundo simbólico no nível 

individual, considerando o mundo material em que vivem os homens. Segundo Bock,  

 
a compreensão do “mundo interno” exige a compreensão do “mundo externo”, 
pois são dois aspectos de um mesmo movimento, de um processo no qual o 
homem atua e constrói/modifica o mundo e este, por sua vez, propicia os 
elementos para a constituição psicológica do homem (2009, p. 22).  

 
 Assim, é importante ressaltar que o exercício feito anteriormente neste trabalho, de 

evidenciar a significação acerca do trabalho docente na Educação Infantil, expressa nas 



pesquisas, nos documentos, nas estatísticas, é fundamental nesse processo de busca de 

compreensão do sujeito: essa significação nada mais é do que aspectos subjetivos objetivados, 

uma gênese social que constitui o sujeito, compõe o individual.  

 Segundo Aguiar (2009), recorrendo a Vigotski, as palavras com significação são o 

ponto de partida na busca do que mais revela o sujeito, já que elas materializam as 

significações construídas no processo social e histórico. Justifica-se, assim, a utilização, nesta 

pesquisa, da entrevista como principal instrumento de obtenção das informações.  

 Outra questão importante de ser destacada é que Vigotski (1998), ao discutir um 

método de pesquisa, destaca três princípios de análise das funções psicológicas tipicamente 

humanas que, fundamentalmente, devem ser seguidas pelo pesquisador e serão, brevemente, 

apresentadas a seguir.  

 A primeira delas refere-se à necessidade de analisar os processos do desenvolvimento 

psicológico em detrimento da análise dos objetos. Nesse sentido, a tarefa da pesquisa se torna 

de reconstruir cada estágio de desenvolvimento desse processo (VIGOTSKI, 1998).  

A segunda refere-se à necessidade de explicar, ir além da aparência e buscar a 

essência, enquanto síntese das múltiplas determinações que afetam os sujeitos, e não apenas 

descrever o fenômeno estudado.  

E, por fim, a terceira refere-se ao problema do comportamento fossilizado. Segundo o 

autor, os comportamentos fossilizados podem ser observados nos processos psicológicos 

automatizados/mecanizados, isto é, “que passaram através de um estágio bastante longo do 

desenvolvimento e tornaram-se fossilizados” (Vigotski, 1998, p. 84) e, por isso, podem criar 

dificuldades para análise psicológica. Cabe ao pesquisador fazer uma análise do 

desenvolvimento do sujeito, reconstruindo seus pontos e retornando à sua origem, 

concebendo a estrutura apresentada no momento da pesquisa como uma estrutura psicológica 

qualitativamente nova.  

 Em produção mais recente e, embasado por esses pressupostos, Rey (2005) apresenta 

uma proposta metodológica de pesquisa, a qual denomina Epistemologia Qualitativa que, 

aqui, também não pode ser desconsiderada. O autor ressalta que o objetivo da proposta é 

acompanhar as necessidades da pesquisa qualitativa no campo da Psicologia e, para isso, parte 

da afirmação de Vigotski de que não é possível simplesmente aplicar o materialismo histórico 

dialético aos problemas da psicologia. 

 Dentre as principais contribuições de Rey, é possível destacar sua defesa ao caráter 

construtivo interpretativo do conhecimento, que implica em “compreender o conhecimento 

como produção e não como apropriação linear de uma realidade que nos apresenta” (2005, 



p. 5), até porque temos, enquanto pesquisadores, acesso limitado e parcial da realidade. Nesse 

sentido, é possível afirmar que, para produzir conhecimento, precisamos de um movimento 

teórico-metodológico, construtivo-interpretativo, no qual destacamos, pensamos e teorizamos 

sobre aspectos da realidade.  

Outra questão destacada pelo autor, bastante importante, inclusive para justificar a 

escolha dos sujeitos desta pesquisa33, é a legitimação do singular como instância de produção 

do conhecimento científico. Para Rey (2005), é possível, por exemplo, fazer um trabalho com 

apenas um sujeito, desde que se tenha claro que o resultado não é generalizável e que a grande 

contribuição do trabalho será teórica. Ora, ao desenvolver uma pesquisa, considerando o 

sujeito como social e histórico, buscamos o processo constitutivo desse sujeito, a gênese 

social do individual e, assim, construímos explicações sobre tais, em um esforço intelectual 

sistemático, que envolve atividade pensante e construtiva do pesquisador. Segundo o autor, 

esse talvez seja o ponto mais difícil de ser assumido pelos pesquisadores, “devido à 

identificação histórica entre o empírico e o científico instaurada como consequência do 

positivismo e do modo como a ciência se institucionalizou” (2005, p. 10).  

Rey ainda apresenta uma terceira contribuição: o ato de compreender a pesquisa como 

um processo de comunicação, um processo dialógico. Para ele, 

 
a comunicação é uma via privilegiada para conhecer as significações e os 
processos de sentido subjetivos que caracterizam os sujeitos individuais e que 
permitem conhecer o modo como as diversas condições objetivas da vida social 
afetam o homem (...) será a via em que os participantes de uma pesquisa se 
converterão em sujeitos, implicando-se no problema pesquisado a partir de seus 
interesses, desejos e contradições (2005, p. 13/14).  

 

Aproximando-se do fato de Vigotski considerar a palavra como ponto de partida para 

compreender o sujeito e, assim, a justificativa da recorrência à entrevista como instrumento de 

pesquisa, Rey complementa: a comunicação possibilita a construção de um espaço 

permanente de produção de informação na pesquisa, na qual a pessoa que participa da 

pesquisa se expressará devido a uma necessidade pessoal desenvolvida em meio às relações 

construídas durante esse processo. Nesse sentido, 

 
a pesquisa qualitativa orientada a estudar a produção de sentido subjetivo do 
sujeito, bem como sua forma de articulação com os diferentes processos e 
experiências de sua vida social, deve aspirar a fazer do espaço de pesquisa um 
espaço de sentido que implique a pessoa estudada (Rey, 2005, p. 15).  

 

                                                 
33  Importante destacar, pois acabamos selecionando três sujeitos para seu desenvolvimento. 



 Em resumo, todos esses pressupostos, tanto epistemológicos, quanto metodológicos, 

embasam o desenvolvimento deste trabalho. Nosso objetivo é dar visibilidade à atual 

realidade da Educação Infantil. Essa realidade pode ser analisada por diferentes aspectos, a 

partir de diferentes perspectivas e uma das perspectivas possíveis é a Psicologia. No caso, o 

desafio constitui-se em olhar para EI por meio da dimensão subjetiva que a compõe, isto é, 

analisando os fenômenos de forma a superar a dicotomia subjetividade – objetividade 

presente na maior parte das teorias no campo da Psicologia; compreendendo que o humano e 

suas características ou propriedades são parte da realidade, realidade esta que tem existência 

objetiva, mas é constituída pelo humano. Como afirmam Gonçalves e Bock (2009), 

 

Entende-se dimensão subjetiva da realidade como construções da subjetividade 
que também são constitutivas dos fenômenos. São construções individuais e 
coletivas, que se imbricam, em um processo de constituição mútua e que 
resultam em determinados produtos que podem ser reconhecidos como 
subjetivos (...) Os produtos subjetivos têm o mesmo caráter social, processual e 
dialético de constituição da subjetividade. É preciso reconhecer a existência de 
produtos subjetivos “sociais” e abordá-los da mesma forma. A subjetividade 
não se esgota em seus elementos individuais: o indivíduo age sobre o mundo, 
relaciona-se, realiza, objetivamente, o que elaborou subjetivamente (2009, p. 
143/144).  

 

 Assim, é possível afirmar que o humano, com sua força transformadora, modifica o 

mundo e se põe nele. Neste processo, se modifica.  Nosso estudo traz a questão da dimensão 

subjetiva da EI por entender que este nível da educação (como qualquer outro) está 

constituído por vários aspectos objetivos, mas também pelos sentidos e significados 

constituídos pelos sujeitos (sejam eles professores, gestores, pais ou crianças). Insistimos na 

ideia de que a EI poderá receber maior e melhor compreensão se incluirmos, em tudo que já 

sabemos sobre ela, os elementos de subjetividade (coletivos e/ou individuais). Nesse sentido, 

nossa contribuição consiste em oferecer um estudo sobre os sentidos constituídos por 

professores da EI, destacando o lugar e a forma com que a desvalorização do trabalho docente 

se inclui nestes sentidos subjetivos. Como ressalta Aguiar el al (2009): é falar do humano para 

compreender o sujeito e o mundo. Para isso, partimos em busca do que poderia ser revelador 

desses atores: ideias, sentimentos, contradições. 

 Cientes de que o resultado obtido é provisório, pois os sujeitos estão em constantes 

transformações, descreveremos, a seguir, o processo de pesquisa.  

 

 

  



Capítulo 5. Procedimentos metodológicos de pesquisa 

 

 São duas as questões que direcionam o desenvolvimento desta pesquisa: 

 

1) Quais os sentidos subjetivos constituídos pelos (as) professores (as) de educação 

infantil acerca de seu trabalho? 

2) Nesses sentidos subjetivos, como é configurada a desvalorização desse ofício?  

 

Na busca às respostas para essas questões, foi necessário traçar um plano de coleta de 

dados e, assim, selecionar os sujeitos de pesquisa, decidir o instrumento de coleta de 

informações e definir os critérios de análise de dados.  

Neste capítulo serão descritas, detalhadamente, todas essas etapas, desde a escolha do 

sujeito ao procedimento de análise dos dados coletados, o que estamos denominando 

“procedimentos metodológicos”.   

 

5.1. Processo de escolha dos sujeitos de pesquisa 

 

 Ao considerar a dimensão subjetiva como âmbito da realidade na qual os sujeitos estão 

inseridos, supomos que realidades diferentes produzem e são constituídas por sentidos e 

significados também distintos. Nesse sentido, para alcançar o objetivo proposto, optamos por 

selecionar sujeitos que contemplassem as diferenças objetivas que compõem a realidade da 

EI, dentre elas: a faixa etária das crianças atendidas, o setor administrativo responsável pelo 

serviço e a condição socioeconômica do local na qual estão inseridas as instituições.  

 A opção por discriminar a faixa etária das crianças atendidas se deu pela atual 

segmentação legal entre creche, atendendo crianças de 0 a 3 anos de idade, e pré-escola, 

atendendo crianças de 4 e 5 anos de idade. Assim, buscaremos identificar se há ou não 

diferenças no sentido subjetivo acerca do trabalho para professores que atuam em uma mesma 

etapa da educação, porém com diferentes faixas etárias e diferentes especificidades. 

 Com relação ao setor administrativo de atendimento, isto é, público ou privado, 

procuraremos identificar como as diferentes condições objetivas de trabalho a que os sujeitos 

são submetidos afetam a construção de seus sentidos subjetivos.  

  Influenciados pela retomada histórica da educação infantil, que evidencia diferenças 

no atendimento à infância de acordo com as condições socioeconômicas dos sujeitos, 

buscaremos também identificar se há diferenças no sentido do trabalho para professores que 



atuam em instituições inseridas em bairros de classe baixa e em bairros de classe alta. Para 

escolha dessas instituições, utilizaremos o “Atlas da Exclusão Social” proposto por Campos, 

Pochmann, Amorim e Silva (2003) e que traça um perfil da exclusão social no Brasil a partir 

de indicadores como pobreza, violência, escolaridade, alfabetização, desigualdade social, 

emprego formal e concentração de jovens, que compõem o índice de exclusão social. Assim, 

de acordo com o atlas, serão selecionados para esta pesquisa bairros com índices elevados e 

reduzidos de exclusão social do Município de São Paulo, respectivamente representados pelas 

cores vermelha e verde. 

 Tendo em vista essas questões (faixa etária das crianças atendidas : creche e pré-

escola; setores administrativos: instituições públicas e privadas;  localização das instituições: 

bairros verdes e vermelhos) propusemos, no projeto apresentado à banca de qualificação, a 

seleção de oito sujeitos, com as seguintes características:  

 

a) Um professor que atua na rede pública em creche, localizada em “bairro verde”, com 

crianças que tenham entre zero e três anos de idade; 

b) Um professor que atua na rede pública em pré-escola, localizada em “bairro verde” com 

crianças que tenham entre quatro e cinco anos de idade; 

c) Um professor que atua na rede pública em creche, localizada em “bairro vermelho”, com 

crianças que tenham entre zero e três anos de idade; 

d) Um professor que atua na rede pública em pré-escola, localizada em “bairro vermelho” 

com crianças que tenham entre quatro e cinco anos de idade; 

e) Um professor que atua na rede privada em creche, localizada em “bairro verde”, com 

crianças que tenham entre zero e três anos de idade; 

f) Um professor que atua na rede privada em pré-escola, localizada em “bairro verde” com 

crianças que tenham entre quatro e cinco anos de idade; 

g) Um professor que atua na rede privada em creche, localizada em “bairro vermelho”, com 

crianças que tenham entre zero e três anos de idade; 

h) Um professor que atua na rede privada em pré-escola, localizada em “bairro vermelho” 

com crianças que tenham entre quatro e cinco anos de idade; 

 

 As características também foram ilustradas em um quadro, como o reproduzido a 

seguir: 

 

 



QUADRO I - Características dos sujeitos de pesquisa 

Segmento da EI Creche Pré-escola 

Setor 

administrativo 

Bairro Verde Bairro Vermelho Bairro verde Bairro ve rmelho 

Público Sujeito I Sujeito III Sujeito II Sujeito IV 

Privado Sujeito V Sujeito VII Sujeito VI Sujeito VIII 

 

 No entanto, durante o exame de qualificação foram apresentados dados coletados por 

meio de uma entrevista piloto, realizada com uma professora de EI, que havia atuado em 

escola da rede privada localizada em bairro “vermelho” e que, atualmente, trabalha em creche 

e pré-escola públicas, no mesmo bairro. Os membros que compunham a banca naquele 

momento sugeriram que a então entrevista piloto fosse utilizada na análise da pesquisa e, 

ainda, propuseram um desafio: buscar sujeitos que atuam/atuaram na EI pública e privada, em 

creche e pré-escola, porém em bairro “verde”. Assim, seria possível realizarmos uma análise 

aprofundada, buscando compreender o sujeito em sua totalidade, contemplando as diferenças 

objetivas que constituem a realidade da EI.  

 Estabelecemos contato com colegas que atuam nas Diretorias de Ensino da Prefeitura 

de São Paulo e com colegas que atuam em escolas de EI na rede privada.  Selecionamos mais 

dois sujeitos. Por fim, nossa pesquisa será realizada com três professoras: duas delas que 

atuam na rede municipal de São Paulo, mas que já haviam trabalhado na rede privada, em 

creche e pré-escola, uma em bairro “vermelho”, outra em bairro “verde”; e uma que atua em 

escola privada de EI em bairro verde. Com elas, conseguimos contemplar as diferenças que 

compõem a realidade da EI.  

 Abaixo, a fim de possibilitar que o leitor contextualize a fala das professoras, foi 

esboçada breve caracterização profissional desses sujeitos34, acompanhada de breve retomada 

histórica das redes/instituições nas quais atuam.  

 

5.1.1. A Educação Infantil na rede pública do município de São Paulo 

 

 Como citado, dois de nossos sujeitos de pesquisa atuam como professores na rede 

municipal da cidade de São Paulo. Em seus discursos aparecem conceitos, siglas e referências 

bastante específicas, comuns a quem atua nessa rede de ensino e que, portanto, cabem ser 

explicadas. Além disso, a atual realidade da EI nessa rede, principalmente no que se refere aos 
                                                 
34  Os dados sobre os sujeitos, aqui apresentados, foram coletados por meio de entrevista, conforme será 
descrito no item “Processo de produção das informações”.  



profissionais que nela atuam, constitui uma história marcada por reivindicações, conquistas e 

retrocessos. Entendê-la pode ser fundamental para uma análise crítica dessa realidade. Assim, 

abaixo, esboçamos breve retomada da história da EI na rede municipal paulista.  

Como na história da EI no Brasil, também na rede municipal da cidade de São Paulo35, 

creche e pré-escola, e os profissionais que nelas atuam, tiveram origens e percorreram 

caminhos distintos.  

 A criação dos Parques Infantis, em 1935, pelo então secretário municipal da cultura 

Mario de Andrade, pode ser considerada o marco inicial da história da EI na cidade. Segundo 

Faria (1999), os parques, enquanto um programa de atendimento aos filhos de operários na 

idade entre 3 e 12 anos, podem ser considerados a primeira experiência pública municipal de 

educação (embora não escolar) do Brasil. Sua proposta seguia um tríplice objetivo: educar, 

assistir e recrear (Faria, 1999). O quadro de pessoal dessas instituições era composto por 

instrutores de Educação Física, educadores sanitários, educadores recreacionistas, educador 

musical, médicos e dentistas.  

 Nos anos entre 1947 a 1955, se intensificaram as aberturas de parques. Nesse período, 

o número aumentou de 9 para 50 instituições. No entanto, a partir de 1956, com a criação do 

Ensino Primário Municipal, os parques começam a ser abandonados. Neles, nos anos 60, são 

criadas várias classes de ensino pré-primário, desenvolvendo um trabalho pedagógico voltado 

à diminuição da reprovação no ensino primário, isto é, um trabalho com caráter 

compensatório. Essa proposta exigia a atuação de professores, formados para tal.  

 Em 1975, os Parques Infantis passam, definitivamente, a se chamarem Escolas 

Municipais de Educação Infantil (EMEIs), atendendo crianças com idade entre 3 e 7 anos.  

 Já o início das creches em São Paulo esteve vinculado a uma corrente assistencialista, 

para proteger filhos de mães trabalhadoras. Em 1943, foi regulamentada na legislação 

trabalhista a obrigatoriedade da oferta de creche por empresas que utilizassem mão-de-obra 

feminina. Assim, enquanto o empresariado era responsabilizado por esse atendimento, o 

Estado era totalmente desobrigado (Rosemberg, 1989).  

Apenas em 1966 o governo municipal, criando a Secretaria do Bem-estar Social, 

começa a subvencionar as creches, seguindo uma perspectiva compensatória. Os profissionais 

que atuavam diretamente com as crianças nessas creches eram as “pajens” que, como os 

outros profissionais que ali atuavam, eram contratados por seleções regionais, sem concursos. 

                                                 
35  Os dados aqui apresentados foram adaptados do trabalho “Educadores de creche e o processo de 
inserção no sistema de ensino” (2005), do mesmo autor desta pesquisa. Para sua construção, foram consultados 
textos, documentos e realizadas entrevistas com representantes da Secretaria da Educação do Município de São 
Paulo.   



Eram facilitadas as contratações de moradoras do bairro, muitas delas participantes do 

Movimento de Luta por Creches.  

Em 1981, há uma grande seleção regionalizada para pajem, exigindo como requisito 

básico ter no mínimo 18 anos e a 4ª série do antigo Ensino Primário, atual Ensino 

Fundamental I e, de preferência, ter experiência no trato com crianças. Essas profissionais 

eram orientadas, nas creches, por uma professora, que podia ter formação em nível superior 

ou Médio Magistério. Nessa década, já se iniciava luta por melhorias nas condições de 

trabalho, traduzidas na redução da carga horária de 8 para 6 horas, concretizada em 1984. Em 

1987, é criada a função de ADI (auxiliar de desenvolvimento infantil) e em 1988 é realizado o 

primeiro concurso para tal cargo, com exigência mínima de Ensino Fundamental completo.  

 Em 1999, reúne-se a primeira Comissão Intersecretarial - Educação e Assistência 

Social - para discutir a integração da creche ao sistema de ensino, conforme postulado pela 

LDB 9.394/96. No ano 2000 estabelece-se que as crianças de 0 a 3 anos ficariam sob 

responsabilidade da SAS (Secretaria de Assistência Social), enquanto as crianças de 4 a 6 

anos seriam atendidas nas EMEIs, sob responsabilidade da Secretaria da Educação. Também 

nesse ano elabora-se um plano de integração. 

 Em 2001, com troca de gestão administrativa municipal, questiona-se a perda de 

direito da criança entre 4 e 6 anos de idade de permanecer em período integral, já que na 

EMEI seu atendimento estava reduzido a 4 horas. Então, retorna-se o atendimento das 

crianças entre 4 e 6 anos de idade para creche, em período integral, oportunizando às famílias 

fazerem essa opção. Como a LDB previa que o atendimento em creches seria destinado às 

crianças entre 0 e 3 anos, aprova-se uma Resolução que altera a denominação das creches 

diretas municipais para Centros de Educação Infantil (CEIs).  

 Em agosto de 2002, é oferecido às ADIs concursadas, que atuavam nos CEIs, um 

curso de formação em nível Médio Normal, conhecido como ADI Magistério, sob 

responsabilidade da Fundação Vansolini. Em 2003, é aprovada a Lei 13.574, que regulamenta 

a situação das educadoras que atuavam nos CEIs: as que já haviam concluído cursos de 

formação em educação (Nível Médio Normal ou Superior) passaram a ser designadas PDIs 

(Professoras de Desenvolvimento Infantil). Já em 2004, inicia-se nova turma no curso de 

formação ADI Magistério, destinado às funcionárias que já tinham concluído o Ensino Médio. 

É importante ressaltar que essa formação foi facultativa, algumas ADIs optaram por não 

cursar e, portanto, continuam como ADIs, fora do Plano de Carreira e Estatuto do Magistério 

Municipal, até o cargo entrar em vacância.  



 Após nova troca de gestão, em 2008, os professores de educação infantil que, até 

então, atuavam nas EMEIs, passam a ser denominados professores de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental I, podendo, dessa maneira, também atuar no Ensino Fundamental; 

enquanto os professores de desenvolvimento infantil passam a ser denominados Professores 

de Educação Infantil, mantendo atuação exclusiva nos CEIs.  Além disso, as instituições que 

atendiam crianças de 4 a 6 anos de idade em período integral foram praticamente extinguidas, 

centralizando o atendimento das menores, de 0 a 3 anos, nos CEIs (em período integral) e as 

maiores, de 4 a 6 anos, nas EMEIs (em períodos de 4 ou 6 horas).  

 Assim, atualmente, a EI da rede pública do município de São Paulo é organizada da 

seguinte maneira36: 

(A) No CEI são atendidas crianças com idade entre 4 meses e 1 ano, no chamado Berçário 

Menor; crianças com idade entre 1 e 2 anos, no chamado Berçário Maior; crianças com idade 

entre 2 e 3 anos no Mini-grupo; crianças com idade entre 3 e 4 anos no Grupo I (praticamente 

extinto).  

(B) Na EMEI são atendidas crianças com idade entre 3 e 4 anos no 1º Estágio; crianças entre 

4 e 5 anos no 2º Estágio; crianças entre 5 e 637 anos no 3º Estágio).  

Já o quadro do magistério, no que se refere àqueles que atuam na EI, por sua vez, é 

assim composto:   

(I) Professor Titular de Educação Infantil e Ensino Fundamental I, que atua em pré-escolas e 

no Ensino Fundamental I. Tem opção de escolher sua jornada de trabalho: Jornada Básica do 

Docente (JBD), que corresponde a 30 horas de trabalho, sendo 25 horas-aulas e 5 horas-

atividades semanais; ou Jornada Especial Integral de Formação (JEIF), que corresponde a 40 

horas de trabalho, sendo 25 horas-aulas e 15 horas adicionais semanais, 11 na escola e 4 em 

local de livre escolha.  

(II) Professor de Educação Infantil (PEI): atuam nos CEIs, com a seguinte carga horária: 30 

horas semanais de trabalho, sendo 25 horas relógio em sala de aula, com crianças e 5 horas-

atividades, 3 na escola e 2 em local de livre escolha.  

 O salário inicial desses professores segue ilustrado na tabela abaixo: 

 

 

                                                 
36  Devido a essa organização utilizaremos, no decorrer da análise, a sigla EMEI – Escola Municipal de 
Educação Infantil - como equivalente à pré-escola e a sigla CEI - Centro de Educação Infantil - como 
equivalente à creche.  
37  Conforme disposto nas novas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil, as crianças que 
completam 6 anos até março do ano vigente serão matriculadas no 1º ano do Ensino Fundamental, enquanto que 
as crianças que completarem 6 anos após março, serão mantidas na Educação Infantil.  



TABELA V. Salário dos professores de Educação Infantil da rede pública do município de 
São Paulo, 2010 

Cargo Segmento em 
que atua 

Formação Horas 
trabalhadas 

Valor do salário- 
R$ 

Nível Médio 30 h/a 1063. 69 Professor Titular de 
Educação Infantil e 

Ensino Fundamental I 

Pré-escola 
Nível Superior 30 h/a 1284. 93 

Nível Médio 40 h/a 1418. 22 Professor Titular de 
Educação Infantil e 

Ensino Fundamental I 

Pré-escola 
Nível Superior 40 h/a 1713. 25 

Nível Médio 30 h 1418. 22 Professor de Educação Infantil 
(PEI) 

creche 
Nível Superior 30 h 1713. 25 

Fonte: Diário Oficial da Cidade de São Paulo, 2010. 

 

 É nessa rede, com essa história e realidade, que atuam dois de nossos sujeitos de 

pesquisa: a professora Maria38 e a professora Rose.  

 

5.1.2. Sujeito I: Professora Maria 

 

 A Professora Maria tem 39 anos, é casada e tem dois filhos. Reside no bairro Itaim 

Paulista, Zona Leste da cidade de São Paulo, caracterizado por Campos et al (2003) como 

bairro “vermelho”. 

 Maria concluiu o magistério em 1991 e, em 1993, começou a atuar como professora na 

EI em uma escola, no bairro em que reside, aberta por ela, em sociedade com um amiga. Essa 

sociedade permaneceu até o ano 2002, quando a professora, por meio de concurso público, 

ingressou na rede municipal como professora de Educação Infantil para atuar em pré-escolas.  

 Em 2003, Maria graduou-se em Pedagogia pela Universidade de Guarulhos e, em 

2004, ingressou no cargo de Professora de Desenvolvimento Infantil, para atuar em creches. 

 Na rede municipal, a professora já atuou com crianças de todas as idades da Educação 

Infantil: de 0 a 6 anos, isto é, do chamado Berçário Menor ao chamado 3º Estágio. Nesse ano 

de 2010, atua com crianças de 2 anos no CEI e com crianças de 5 anos na EMEI.  

 Maria atua sob regime estatutário e sua base salarial, somando os dois cargos, é maior 

que quatro salários mínimos. No entanto, segundo ela, sua renda mensal per capita varia entre 

um e dois salários mínimos.  

 

5.1.3. Sujeito II: Professora Rose 

 

                                                 
38  Por questões éticas, os nomes dos sujeitos foram substituídos.  



 A Professora Rose tem 48 anos, é casada e tem dois filhos. Reside em Santana, bairro 

localizado na Zona Norte da cidade de São Paulo, caracterizado por Campos et al (2003) 

como bairro “verde”.  

 Rose atua há 30 anos no magistério, 27 deles na Educação Infantil. Assim como 

Maria, concluiu o magistério e montou, em sociedade com a irmã, uma escola de EI no bairro 

em que reside. Rose atuou como professora e como administradora dessa escola durante 28 

anos. Em 2004, ingressou na rede municipal no cargo de Professora de Desenvolvimento 

Infantil e, então, passou a dividir o tempo entre o CEI e sua escola. Em 2008, ingressou em 

outro cargo na rede municipal, o de Professora de Educação Infantil, para atuar em pré-

escolas. Rose fechou sua escola privada e permanece acumulando dois cargos na rede 

municipal, atuando em CEI e EMEI.  

 Além do magistério, a professora é graduada em Letras, Pedagogia e especialista em 

Docência do Ensino Superior. Está, atualmente, aguardando ser chamada para atuar no cargo 

de Coordenadora Pedagógica, pois foi aprovada em concurso público, realizado pela rede 

municipal, em 2009.  

  Rose atua sob regime estatutário e sua renda mensal é maior que 4 salários mínimos. 

Segundo ela, sua renda familiar per capita mensal também é maior que 4 salários mínimos.  

 

5.1.4. A Educação Infantil na Escola X 

 

 O terceiro sujeito desta pesquisa, a Professora Luciana, atua na Escola X: instituição 

privada, inaugurada em 1991, atualmente dividida em duas unidades, uma que oferece 

Educação Infantil e outra, Ensino Fundamental I e II.  

 Essas unidades estão localizadas em bairros caracterizados por Campos (et al) como 

“verdes”, isto é, bairros com baixo índice de exclusão social. A própria Professora Luciana 

relata, por exemplo, que as crianças matriculadas na escola são filhos de médicos, dentistas, 

advogados e empresários.  

 A EI na Escola X é assim organizada: 

- Grupo 2:  crianças de 2 anos (a completar até julho) 

- Grupo 3:  crianças de 3 anos (a completar até julho) 

- Grupo 4:  crianças de 4 anos (a completar até julho) 

- Grupo 5:  crianças de 5 anos (a completar até julho) 

 

5.1.5. Sujeito III: Professora Luciana  



 A Professora Luciana tem 26 anos, é solteira, não tem filhos e reside com a mãe no 

bairro Perdizes, Zona Oeste da cidade de São Paulo, caracterizado por Campos et al (2003) 

como bairro “verde”.  

 Luciana graduou-se em Pedagogia no ano de 2004, pela Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo. Em 2008, terminou especialização em Alfabetização e atualmente 

cursa especialização em Relações interpessoais na escola e a construção da autonomia moral.  

 A Professora atua há 8 anos no magistério. Ainda quando graduanda, atuou na 

formação de professores alfabetizadores de jovens e adultos. Assim que se graduou em 

Pedagogia, ingressou como auxiliar de classe na mesma escola em que trabalha atualmente. 

Logo foi convidada a assumir o cargo de professora na EI, onde permanece há 4 anos.  

 Nesse ano, Luciana trabalha meio período, com crianças de 4 anos. Em outros anos, a 

professora já atuou em dois períodos e com crianças de 2 a 6 anos de idade. Ela é contrata sob 

o regime CLT e tem renda salarial mensal maior que 4 salários mínimos. Alega ter renda 

familiar per capita mensal também maior que 4 salários mínimos.    

 

5.2. O processo de produção das informações necessárias para análise 

 

Seguindo a orientação de Aguiar (2009) que, conforme discutido no capítulo teórico 

metodológico sobre a Sócio-histórica, afirma que o ponto de partida para apreensão da 

subjetividade são as palavras com significado, pois essas materializam as significações 

construídas no processo social e histórico, foram realizadas, para produção das informações 

necessárias para o desenvolvimento desta pesquisa, entrevistas semi-estruturadas39, 

subdivididas em dois momentos.  

No primeiro momento, denominado Parte I, buscamos identificar características 

factuais, objetivas, que possibilitaram evidenciar um panorama com a história de cada um dos 

sujeitos, como: idade, tempo de atuação na educação infantil, idade das crianças com as quais 

atua, regime de contratação, faixa salarial, formação acadêmica. Com esses dados, esboçamos 

a caracterização dos sujeitos, como visto no item anterior.  

 Já no segundo momento, denominado Parte II, foram apresentadas questões que 

envolvem a própria história profissional, o motivo da inserção na EI, a autoimagem acerca do 

trabalho, a imagem atribuída ao trabalho pela sociedade, o motivo da permanência ou não 

permanência nessa etapa da educação, a função da EI. A partir dessas questões é que 

                                                 
39  Ver anexo III. 



obtivemos os discursos nos quais buscamos nos aproximar das zonas de significação dos 

sujeitos, conforme será apresentado no capítulo seguinte.  

 As entrevistas com as Professoras Maria e Rose (sujeitos I e II) foram realizadas nas 

EMEIs (Escolas Municipais de Educação Infantil) onde ambas atuam, durante suas horas- 

atividades livres, com autorização da equipe técnica da Escola. Já a entrevista com a 

Professora Luciana (sujeito III) foi realizada na Pontifícia Universidade Católica, por sugestão 

da mesma. Com autorização de todas40, as entrevistas foram gravadas e transcritas pelo 

próprio pesquisador.  

 

5.3. Procedimento de análise das informações  

 

Para análise dos dados adquiridos por meio das entrevistas, foram seguidos os 

procedimentos postulados por Aguiar e Ozella (2009), que apresentam a construção de 

“núcleos de significação” como meio de revelar os sentidos constituídos pelos sujeitos.  

 Assim, após a transcrição da entrevista, foram realizadas várias leituras flutuantes do 

material. Nesse momento, foram localizados temas e destacadas frases que, em seguida, 

constituíram-se em indicadores. Abaixo, segue exemplo desse processo realizado com o 

discurso da Professora Luciana.  

 

Trecho de entrevista (na íntegra) 

Pesquisadora: Queria que você contasse um pouco por que você foi fazer Pedagogia, por 

que se tornou professora de educação infantil? 

Luciana: Então, eu terminei o colegial e não tinha menor ideia do que eu ia fazer. Eu não 

sabia mesmo. Daí eu conversando um pouco com a minha mãe “o que você vai fazer? Precisa 

começar a pensar...” Eu não fiz ENEM, eu não fiz nada disso. Eu sabia que ia fazer alguma 

coisa na PUC, porque meus irmãos já estavam fazendo PUC e a PUC era uma instituição do 

lado de casa e gratuita, por causa da minha mãe aqui e daí ela falou: “ah, acho que daria certo 

você fazer pedagogia, porque não é um campo restrito” Não é uma única área de atuação, tipo 

você vai fazer direito, você vai ser advogado, se você estudar, pode ser juiz, promotor, sei lá... 

Mas a Pedagogia me passou a sensação assim de que era um campo mais aberto, podia ter 

                                                 
40 Todos os sujeitos foram informados dos objetivos da pesquisa e estavam cientes que os dados fornecidos 
seriam utilizados para esses fins, preservados suas identidades. Ver apresentação da pesquisa e termo de livre 
consentimento nos anexos I e II. 



vários campos de trabalho: em RH de empresas e pode ser qualquer empresa... A gente fez 

uma conversa assim. Aí eu prestei e passei.  

P: Então sua mãe que lhe incentivou a fazer Pedagogia? 

L : Incentivou. Incentivou porque eu não tinha a menor ideia do que queria fazer mesmo. E daí 

a relação de candidato vaga na época era ridícula: 70 candidatas para 100 vagas. Aí, lógico 

que eu passei. E comecei a fazer. Eu entrei junto com uma amiga minha que estudou no 

colégio o tempo todo comigo e que também não sabia o que fazer, sabe!? A gente foi... 

“Vamos arriscar, se não rolar depois a gente presta outro vestibular”. E nunca parei para 

pensar “ah, eu gosto de criança, vai dar certo”. 

 

Essas frases foram aglutinadas, por meio do critério de assimilaridade e contraposição, 

em quadros, possibilitando a construção dos chamados indicadores. Assim, por exemplo, a 

partir do discurso da professora Luciana foi possível organizar os seguintes quadros: 

 

Escolha/ não escolha pelo 

magistério 

“(...) eu terminei o colegial e não tinha a menor ideia do que eu ia 

fazer. Eu não sabia mesmo” 

 

“Daí eu conversando um pouco com a minha mãe e (...) ela falou: 

“ah, acho que daria certo você fazer pedagogia, porque não é um 

campo restrito” (...) a pedagogia me passou a sensação assim de 

que era um campo mais aberto, podia ter vários campos de 

trabalho” 

 

“E nunca parei para pensar: ah, eu gosto de criança, vai dar certo”. 

Não, não foi”  

 

“Quando eu tinha que fazer estágio em outras escolas, durante a 

faculdade (...) a primeira vista, assim, eu pensei: “não vou 

trabalhar com criança” 

 

(primeiro emprego em escolas) “(...) agora é minha chance de ter 

experiência em escola. Se eu não curtir, ótimo. Eu vou embora e 

vamos ver o que eu vou fazer da vida. E aí eu gostei muito, me dei 



super bem” 

 

“(...) eu fui para a pós e aí (...) eu conheci a coordenadora do 

infantil lá na pós (...) aí ela me chamou para substituir. Não sabia 

se ia dar certo, se eu ia curtir (...) eu fui me entregando... aí eu 

gostei muito. Eu não imaginava que ia ser tão legal. Eu nunca tive 

essa coisa de gostar muito de criança” 

 

(ida para a educação infantil) “Porque foi o que foi rolando... Não 

foi uma escolha. Se tivesse vaga no fundamental, era no 

fundamental que eu estava até hoje” 

Valorização/desvalorização “Participei da formação de professores alfabetizadores de adultos 

(...) só que eu não ganhava, não era um trabalho nada valorizado, 

mas enquanto eu fazia faculdade eu não sentia falta disso mesmo” 

 

(direção/coordenação) “(...) elas tentam até nos valorizar por toda 

a formação que a gente tem, por tudo que oferece para gente” 

 

(satisfação) “Com a profissão, sim (...) Estou tão tranquila lá, 

estou gostando tanto de estudar e trabalhar, só” 

 

(acha que a formação oferecida pela escola é uma forma de 

valorizar) “Eu acho (...) Eu sinto que continuo estudando e eu 

gosto muito disso. Gosto. Gosto de estudar. A gente está sempre 

refletindo sobre a nossa prática e tentando fundamentar. 

Refletindo através de fundamentação teórica (...) eu acho legal, 

porque a gente consegue relacionar o tempo todo com a prática e 

avaliar a prática e planejar de outras formas. A gente tem milhares 

de assessorias” 

 

“o currículo de funcionário da “Escola X”, quando apresentado a 

outras escolas construtivistas, porque tradicional nem vai 

conhecer, é super valorizado, você entra. Tem vaga, você está 



dentro (...) A gente está lá, porque gosta de lá, mas (formação) é  

uma super valorização. A gente sabe que não é em todo lugar que 

tem” 

 

(educação infantil desvalorizada) “Eu acho que é desvalorizada 

porque as pessoas... acho que não está certo, não é essa a ideia, 

não poderia ser, mas eu concordo que é, que apareça. Eu acho que 

justifica um pouco essa relação que os pais têm de que se eu 

contratar uma babá para ficar com meu filho, às vezes, vai dar até 

mais certo do que eu levar lá como um monte de professoras (...) 

Mas eu acho que é desvalorizada mesmo, porque parece que é 

muito fácil trabalhar com crianças, né!?”  

Opinião da família/amigos e 

pais das crianças 

“Na minha família eles compreendem muito bem, porque tem 

muito professor (...) eu converso muito com eles sobre tudo que 

eu estudo” 

 

“Não me incomoda a relação da minha família... Eles não 

comentam nada, não valorizam, nem desvalorizam” 

 

“Agora os amigos...é engraçado. Tem uns que comentam 

que...aquela coisa: “Ah, você não faz nada, fica brincando a tarde 

inteira (...) A impressão que eles passam é essa. Mas é na 

brincadeira, porque a gente conversa muito, eu conto tudo o que 

eu aprendo, o que eu estudo. Eles vêem que eu não estou de 

brincadeira”  

 

“(...) ficar lá brincando junto com elas a tarde inteira é muito fácil 

e essa visão que meus amigos têm (...) Eu acho que essa coisa, 

essa brincadeira que sai da boca deles, que são pessoas 

entendidas, que eu sempre explico um pouquinho o que acontece, 

sai não é à toa. Muita gente pensa realmente assim, quem não 

pensa somos nós, só, que estamos lá no dia-a-dia, e sabe que não é 

isso”. 



 

Relação com as famílias das 

crianças 

 

(famílias de crianças maiores/menores) “É muito diferente. As 

mães amadurecem muito. Como eu já trabalhei lá na escola desde 

o G3 até o G5, a relação com as mães do G3 é uma, a relação com 

as mães do G5 é outra, o G4 é uma passagem. É a maior briga na 

escola, porque as mães que entram no G2 e no G3 tratam a gente 

como cuidadora” 

 

“no grupo 3 eu me sentia um pouco como cuidadora (...)” eles 

(pais) queriam saber se a criança estava bem, estava brincando, 

estava interagindo, pronto! (...) o que está aprendendo, o que não 

está aprendendo, não é interesse deles.” 

 

“A gente não se sente menosprezada por isso, mas a gente sabe 

que é uma briga e a gente precisa mostrar que não é só isso, né? 

Que a escola não é só... até porque a gente precisa justificar para 

eles o quanto eles pagam de mensalidade, porque é muito caro e 

eles reclamam muito. E aí a gente justifica isso pelo trabalho” 

 

“No G5, elas já querem ver o resultado do nosso trabalho, 

principalmente na alfabetização (...) algumas querem resultado e 

valorizam nosso trabalho, por conta de saber que vai ter o 

resultado que espera, sabe, que não é fácil...” 

 

“No G5, a gente começa o ano falando para eles o trabalho que 

vai ser desenvolvido com alfabetização. E assim: todas as crianças 

evoluem muito e começam a se envolver muito com a escrita, com 

a leitura, com a matemática e levam isso para casa. Então, os pais 

já mudam totalmente a postura com a gente (...) Os pais 

participam muito mais” 

 

“Não (sentia-se desvalorizada no G2). Eu sentia que tinha um 



equívoco (...) Incomodava... me incomoda (...) mas não é uma 

questão de desvalorização” 

 

“Eu tenho uma relação difícil com os pais das crianças (...) Eu 

falo com a criança, eu conquisto a criança, não quero conquistar o 

pai. E isso precisa fazer, então eu sofro um pouco com isso, mas o 

trabalho com as crianças compensa (...) Na escola precisa (fazer 

isso...) “ 

 

(motivo das famílias matricularem as crianças na EI) “(...) muitas 

é porque não quer ficar com a criança em casa (...) algumas, 

porque acreditam que é necessária mesmo para criança ter outros 

contatos, aprender a conhecer regras, respeitar regras, e dessa 

convivência mesmo (...) que em casa não vai ter” 

Educar/cuidar/ 

Atividades da EI/ 

sentimento 

“Mas a gente percebe que, de repente, a gente precisa dar luz ao 

trabalho. Mostrar a evolução do desenho da criança, a importância 

que a criança está dando, por exemplo, em um Grupo 3, já de 

reconhecer o seu nome, de localizar seus pertences pelo seu nome, 

ou de nomear essas coisas... Esses trabalhos iniciais” 

 

“Para que eu estou lá? Eu estou para lavar os óculos da filha dela 

três vezes por dia e limpar o nariz cinco? (...) Eu não estou aqui 

para isso”  

 

“Eu gostei muito de trabalhar com alfabetização” 

 

“Eu acho que trabalho mesmo... a gente tem que elaborar muito 

mais modalidades didáticas, projetos, sequências, atividades 

permanentes... Elaborar, justificar, pensar muito mais nisso, sem 

apoio de material do que elas, porque elas (professoras do ensino 

fundamental) têm um livro, ou de história, ou de geografia (...) A 

impressão que eu tenho é que é mais fácil ser professora do 

fundamental, porque são mais salas, a coordenadora é uma só, as 



questões com as mães são menores, tem a questão com a criança, 

com o conteúdo, a dinâmica é muito mais rápida, de conteúdos e 

lição, sei lá...” 

 

“A gente (professor de EI) tem um pouco dessa relação de cuidar 

da criança, das relações entre eles, mais do que elas (professoras 

do Ensino Fundamental). A gente tem que ter um olhar mais 

atento para cada um e como cada um está desenvolvendo. E elas 

mais na questão “está conseguindo fazer, ou não está conseguindo 

fazer” (...) a gente tem que estar atento às interações que estão 

fazendo, com quem está brincando e isso elas não olham (...) elas 

dividem um pouco a responsabilidade, por isso acho que fica um 

pouco mais fácil (...) A gente na EI tem que estar atento à isso, até 

porque a mãe pergunta no final” 

 

“Eu acho que cuidar da criança na escola como educadora não é 

só um cuidar sem intenção, tem uma intencionalidade e essa 

intencionalidade já transforma o ato de cuidar numa questão de 

educação (...) um cuidar para que nada de mal aconteça, para que 

dê tudo certo. Para mim, o cuidar vem nessa linha. E eu estou lá 

para cuidar de ninguém” 

 

“(...) fico incomodada em pensar que isso (cuidar) é valorizado, 

que alguma coisinha assim é super valorizado em detrimento de 

várias outras super bacanas que acontecem e que estão também na 

minha função de educadora, entendeu? De mobilizá-los para 

formar leitores desde o G3, G2 (...) Envolver as crianças com a 

questão da leitura (...) todas essas coisas que a gente faz e fora 

isso, todos os projetos, as sequências, tal, é muito mais importante 

para eles e tudo isso está envolvido ali, a gente tem a hora de fazer 

as coisas que são relacionadas a cuidado, à higiene, a gente faz 

tudo isso durante a tarde, mas como eu faço na minha vida, como 

todo mundo faz e tem que fazer, porque são crianças pequenas” 



 

Função da EI “O que a gente faz, tanto para o restante da escolaridade, para o 

Fundamental, o trabalho que a gente se desenvolve já muda, já 

planta uma sementinha que vai sendo mudada no cidadão que a 

gente está formando. A gente não pensa só no trabalho, a gente 

pensa na formação íntegra, completa da pessoa (...) não só dos 

conteúdos, mas dessa questão da preocupação que a escola tem 

com a formação do sujeito moral, autônomo socialmente(...) A 

gente é heterônomo em alguns momentos, mas a gente não quer 

formar pessoas assim” 

 

“Eu acho que as crianças têm que brincar, muito. É o maior 

momento que elas têm para aprender a se relacionar, por meio dos 

conflitos elas vão aprender qual o melhor jeito de solucionar, isso 

é muito rico (...) é o momento de começar a interagir mesmo com 

o mundo, fora do mundinho da casa delas” 

Condições de trabalho “ela (amiga que trabalha em outra instituição) recebe o dobro do 

que eu recebo, mas eu jamais trabalharia lá, porque eu não 

acredito na proposta”  

 

“(...) pensando que duas crianças pagam meu salário (...) pela 

quantidade de trabalho que a gente tem, de horas trabalhadas, não 

só dentro da escola, a gente leva muito trabalho para casa, dos 

estudos, das reuniões pedagógicas, um monte de texto para ler, 

relatório para fazer...” 

 

“É muito trabalho para casa, a gente vive brigando, mas não 

adianta” 

 

“Não é um salário... não é que é pouco, perto de muitas escolas, 

está bom, mas não é o justo” 

 

 Mais uma vez, foram realizadas diversas leituras. Assim, seguindo o mesmo critério 

de assimilaridade e contraposição, foi possível construir os núcleos de significação, que serão 



apresentados no capítulo 6. Esse procedimento foi repetido para análise dos discursos dos 

outros dois sujeitos: as professoras Maria e Rose. O trabalho segue, apresentando os núcleos 

construídos com o discurso de cada uma delas.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 6. Análise das informações 

 

 Conforme anunciado no capítulo anterior, foi seguido um procedimento comum de 

análise para cada sujeito: várias leituras flutuantes do material transcrito, destaque das frases, 

seleção e organização de indicadores e, finalmente, construção dos núcleos de significação, 

que serão apresentados neste capítulo.  

 Os trechos dos discursos que compõem os núcleos estão apresentados em quadros; no 

final de cada quadro foi esboçada uma breve síntese. Após a apresentação dos núcleos, foi 

realizada uma síntese interpretativa de cada sujeito. Cabe também destacar que para nomear 

os núcleos foi seguida a sugestão de Aguiar e Ozella (2009): extraímos da própria fala das 

professoras expressões que caracterizam a “(...) articulação realizada na elaboração dos 

núcleos e que explicita o processo e o movimento do sujeito, dentro dos objetivos do estudo” 

(p. 14).  

 

6.1. Análise do sujeito I: Professora Maria 

 

 Conforme descrito no item 5.1.2 deste relatório, Maria tem 39 anos, é pedagoga e já 

atuou em escola privada de EI, em um bairro caracterizado por Campos et al (2003) como 

vermelho, isto é, com alto índice de exclusão social. Atualmente, a professora trabalha em 

creche e pré-escola públicas, da rede do município de São Paulo, no mesmo bairro.  

 

Núcleo I. Vamos abrir uma escolinha infantil? 

 

A Professora Maria relatou, na entrevista, como foi sua trajetória até chegar à 

Educação Infantil. De seu discurso, foi possível destacar alguns trechos, agrupados nesse 

núcleo, que evidenciam questões referentes à sua história na EI e os sentimentos envolvidos 

nesse processo. São eles:  

 

 

“eu fiz o magistério fugindo... fugindo de uma matéria chamada física e matemática”. 

 

“E o magistério era isso... Não tinha nem física, nem química. Aí eu fiz o magistério para 

concluir o ensino médio”. 

 



“Comecei a trabalhar como bancária (...) aí o Banco X me mandou embora (...) E uma amiga 

minha falou assim: “vamos abrir uma escolinha infantil?” (...) foi aí que eu comecei na 

Educação Infantil”. 

 

“o dar aula foi uma coisa que eu aprendi a gostar, porque eu fui indo pra lá sem querer. Eu 

aprendi a gostar”. 

 

“Quando eu fiz o estágio, eu realmente gostei mais da educação infantil (...) Acho que é uma 

questão de perfil, né!?”. 

 

“Eu só vivo conflitos interiores (...) professor nunca acha que foi bom o suficiente, a gente 

sempre poderia ter ido melhor (...) A gente busca se tornar melhor, mas a gente quer mais 

ainda (...) nunca me sinto totalmente satisfeita (...) Eu, particularmente, acho que é por causa 

do trabalho do outro (...) porque eu acho que só dá pra ver se você se compara e eu sempre 

me comparo, na verdade”. 

 

 Desses trechos do relato, é possível observar que Maria se insere no trabalho na EI 

sem ter um projeto, sem fazer uma escolha por ele. Segundo ela, tanto ser professora, como 

atuar nessa etapa, foram acasos, já que sua única intenção era “fugir”, no 2º Grau, atual 

Ensino Médio, das matérias Física e Química. A professora também relata que foi convidada, 

por uma amiga, a montar uma escola: “Vamos abrir uma escolinha infantil?”.   

 Apesar de sua não-escolha, Maria evidencia que aprendeu a gostar do magistério. 

Ressalta uma identificação com a EI desde a época em que fazia estágios, atrelando isso a 

uma questão de “perfil”.   

 Por fim, Maria relata viver “conflitos interiores”: devido ao trabalho do outro, acha 

que o seu nunca é satisfatório.  

 

Núcleo II. A função da Educação Infantil: educar e ajudar no desenvolvimento da 

criança.  

 

 Este núcleo agrupa os trechos do discurso do sujeito que evidenciam o que esse 

considera ser a função da Educação Infantil e de seu trabalho enquanto professor dessa etapa. 

São eles: 

 



 

“Quando eu comecei, lá em 92, 93, eu achava que era só ensinar o caminho da leitura 

mesmo, das letrinhas (...) Hoje não. Hoje eu acho que, além de estar colocando ele no mundo 

da leitura e da escrita, tem um monte de outras coisas que eu tenho que fazer também. Na 

minha cabeça, agora é uma coisa mais global, que envolve a questão da higiene, que envolve 

a questão da educação (...) Mais difícil também, eu acredito (...) porque muitos não têm isso 

em casa” 

 

“(...) você tem que gostar do que faz (...) Você pode não ter total empatia com uma ou outra 

criança, porque é natural, é natural do ser humano (...) Mas você tem um compromisso né, é 

um compromisso seu. Você tem que honrar isso” 

 

“ (...) a educação infantil e o PEB I têm um apelo afetivo maior (...) eu acho bom. Porque 

pode até ser que seja uma profissional de educação infantil que desempenhe bem o seu 

trabalho e que não tenha essa coisa afetiva, mas eu acho que o perfil de todas nós é gostar 

mesmo da coisa, é gostar mesmo de criança” 

 

“(...) eu acho que a gente, na educação infantil, a gente gosta muito desse olhar da criança. 

E é um olhar afetivo mesmo, é um olhar de se emocionar com eles pela novidade, de eles 

descobrindo e você se emocionar junto” 

 

(função da EI) “Em uma palavra só: educar, né? (...) é ajudar no desenvolvimento dessa 

criança. Ela é uma criança pequena, ela precisa se desenvolver em vários pontos e aí são 

vários pontos que você ajuda: no intelectual, você ajuda no emocional (...) na questão 

intelectual, essa questão de inserir mesmo mais nesse mundo da escrita, pra não falar 

alfabetizar mesmo. Mas é estar inserindo ela nesse mundo que é onde ela vive mesmo (...) E 

essa socialização também dela com os outros que ela vai levar pro resto da vida (...) Bem ou 

mal, já começou em casa e que a gente dá complemento e continuidade aqui”  

 

“(...) cuidar é agora nossa função também (...) Antes, nós não tínhamos... eu não tinha tanto 

essa preocupação, eu tinha uma preocupação mais pedagógica mesmo. Agora eu tenho (...) 

antes eu tinha essa preocupação com a leitura, com a escrita. A minha preocupação era essa 

(...) de estar preparando a criança para esse mundinho da leitura e da escrita, e da questão 



matemática também, e ciências e sociais (...) Quando eu iniciei, em 1993, eu não tinha essa 

preocupação do cuidar, não” 

 

(cuidar) “É uma função a mais para gente, mas não tem como escapar, porque a realidade é 

essa, não dá pra gente fazer vista grossa. Dá sim para gente estar chamando a família para 

pegar essa responsabilidade, porque ela (família) está querendo muito...” 

 

“Eu acho que poderia sim (ter outra pessoa para fazer os trabalhos relacionados á higiene, 

alimentação). Não poderia ser delegado tudo para eles (...) o cuidar é uma parte pedagógica, 

que todo processo que a gente está vivenciando faz parte da parte pedagógica. Mas era uma 

fala: que essa parte da higiene, assim purinha mesmo, fosse feita por outro funcionário e nós 

ficássemos com essa parte, que não envolvesse o banho, que não envolvesse a troca de 

fraldas, a higiene propriamente dita mesmo” 

 

“Na creche acho que não (ia gostar que tivesse outra pessoa para fazer essas atividades) (...) 

na creche eu acho que é obrigação da gente mesmo (...) Na EMEI eu ia gostar. Eu acho que 

está dentro mesmo, porque quando você troca fralda é um contato mesmo com o bebê. 

Quando você dá banho, é um contato também. E isso tem que ser feito com profissionalismo 

(...) Não importa se vai ser feito pelo professor, pelo inspetor ou por quem for, mas tem que 

ser feito da forma correta (...) é um relacionamento humano (...)” 

 

 Maria apresenta em seu discurso comparações entre o que considera ser função da EI 

quando começou a atuar nessa etapa, nos anos 90, e a função da EI nos dias atuais. Maria 

iniciou sua carreira como professora de pré-escola, em instituição privada em um bairro da 

periferia de São Paulo. Ela ressalta que, nessa época, considerava a alfabetização como a 

principal função da EI. Destaca também que não tinha preocupação com o “cuidar”: “quando 

eu iniciei, em 1993, eu não tinha essa preocupação do cuidar, não (...)”. E, em outro 

momento do discurso afirma: “tinha uma preocupação mais pedagógica”.   

  Atualmente, a professora trabalha na escola pública e, para ela, a função da EI é uma 

“coisa mais global”, que envolve a higiene e a educação, o que torna a tarefa difícil, pois 

“muitos não têm isso em casa”. A professora também cita que as responsabilidades das 

famílias estão sendo delegadas à escola.  

 Em outra fala, Maria completa que a atual função da EI é educar e ajudar no 

desenvolvimento intelectual e emocional da criança. É interessante destacar que, quando a 



professora cita o desenvolvimento intelectual, logo faz referência ao “inserir no mundo da 

escrita, para não falar alfabetizar mesmo”.  

 O discurso de Maria também evidencia comparações e diferenças entre as funções da 

creche e da pré-escola. Para ela, por exemplo, na EMEI poderia haver um funcionário 

responsável pelas ações de cuidar, reduzido a “essa parte da higiene, assim purinha mesmo”. 

Já na creche, o “cuidar” (reduzido às ações de dar banho, trocar fraldas, alimentar) é 

obrigação do professor, mas que também pode ser executado por qualquer pessoa: “não 

importa se vai ser feito pelo professor, pelo inspetor ou por quem for, mas tem que ser feito 

de forma correta”.  

Já quando se refere ao papel do professor nesse processo, Maria destaca que a 

principal característica do professor de EI é gostar do que faz e gostar das crianças e que, na 

verdade, esse “apelo” emocional e afetivo compõe seu perfil. 

 

Núcleo III. Eu poderia estar fazendo o que ela está fazendo ou até melhor. 

 

Neste núcleo, reúnem-se as frases nas quais o sujeito refere-se à sua relação com as 

famílias das crianças com as quais atua e o que considera ser a opinião dessas famílias sobre 

seu trabalho. São elas: 

 

 

“Na creche eu acho que é bem diferente da EMEI, porque na creche eu acho que elas 

(famílias) vêem como a tia que cuida mesmo. Que vai trocar, que vai dar banho, que vai 

alimentar. Vê como uma pessoa que cuida mesmo, tipo uma... Não sei se eu diria babá (...) 

Acho que elas vêem assim, qualquer pessoa... ‘eu poderia estar fazendo o que ela está 

fazendo (...) eu poderia fazer o que ela está fazendo ou até melhor’ ”. 

 

“(...) lá (escola particular), querendo ou não, a mãe que paga para pôr o filho lá... Não sei 

viu, eu vi um perfil de crianças bem cuidadas. Eu não precisava ficar ensinando ela a ser 

educada, ela já estava vindo sendo educada”. 

 

“eu acho que a mãe pagar na educação infantil, eu acho que por trás disso já tem um 

interesse dela na criança mesmo (...) sei que, quando a mãe paga para o filho estudar na 

educação infantil, eu acho que isso mostra mesmo, sim, um interesse maior dela pelo filho. 

Um investimento mesmo na educação dele”.  



 

“Tem essa mãe que não está nem aí, que botou o filho até para se livrar um pouquinho 

mesmo, porque não estava aguentando mais e recebe essa que pensa: ‘que bom que eu 

consegui, eu fui atrás, eu consegui, que bom que ele está lá...’ e acompanha em casa”. 

 

“Na creche, elas (mães) perguntam assim: “Ele comeu?, Ele tossiu? (...) Eu sinto que na 

creche é esse foco no cuidado mesmo, na saúde da criança, entendeu? Na saúde, na 

alimentação... Elas não perguntam, assim, se ele obedeceu, quais atividades foram feitas (...) 

Elas vão direto na questão da alimentação e da saúde”  

 

“Dá, sim, pra gente estar chamando a família para pegar essa responsabilidade, porque ela 

tá querendo muito... Eu até queria colocar assim: que na verdade, a maioria (das famílias) 

cuida. Pelo menos, esses anos todos eu sinto que é uma minoria que não está nem aí para as 

crianças.” 

 

 

 Desse núcleo, é possível destacar diferenças atribuídas por Maria às famílias das 

crianças da creche (CEI) e da EMEI e às famílias das crianças da escola pública e da escola 

privada.   

Segundo ela, as famílias das crianças da creche vêem a professora como a “tia que 

cuida”, que tem a função de dar banho, alimentar e que, portanto, pode ser realizada por 

qualquer pessoa. Maria destaca que as famílias sequer perguntam sobre as atividades 

desenvolvidas na instituição e apenas se preocupam com a alimentação e com a saúde da 

criança. Para ela, isso é passar a responsabilidade da família para a escola.  

 Outra questão também apontada por Maria diz respeito aos motivos das famílias 

matricularem seus filhos na EI e, aqui, destacam-se diferenças entre as famílias da instituição 

pública e da instituição privada. Para ela, além das crianças da escola particular serem melhor 

cuidadas, educadas, o fato de a família pagar por um serviço evidencia um interesse maior 

dessa pela educação do filho. Já as famílias que matriculam os filhos na escola pública são 

divididas: umas buscam a EI para se livrarem dos filhos e outras são gratas por terem 

conseguido uma vaga.  

 

Núcleo IV. Eles acham uma profissão louvável. No fundo uma desvalorização mesmo. 

 



 Este núcleo reúne as frases que indicam o que o sujeito considera serem as opiniões e 

as concepções das pessoas sobre seu trabalho. São elas: 

 

 

“Eles acham assim, uma profissão louvável” 

 

(as pessoas dizem) “Ah, você tem muita coragem! Você tem muita paciência! Eu jamais faria 

isso!” 

 

“Eu acho que eles imaginam que é difícil” 

 

(marido) “(...) gosta, porque trouxe uma estabilidade financeira” 

 

“Porque elas (pessoas, amigos, conhecidos) acham que você não precisou de nada para 

trabalhar lá (na creche) (...) Elas não acham que você precisou de uma formação para estar 

lá (...) Porque também a creche era assistencialista e lá, eram as pessoas (...) que tinham até 

a quarta série que cuidavam”  

 

“No fundo...(sinto) uma desvalorização mesmo” 

 

“É porque se elas (pessoas) acham que qualquer um poderia estar ali, ela não está me 

valorizando o suficiente para estar. E tudo o que fiz para estar ali?” 

 

 

 É possível observar a contradição: ao mesmo tempo em que Maria afirma que as 

pessoas consideram seu trabalho louvável, completa que elas também afirmam que jamais o 

fariam, pois acreditam ser um trabalho difícil.  

 A professora ressalta que as pessoas acreditam que não é necessário formação para 

atuar na creche e que isso a faz se sentir desvalorizada. 

 Conflitando com a opinião das pessoas sobre seu trabalho, Maria ressalta que o marido 

o valoriza, pois trouxe estabilidade financeira à família.  

  



Núcleo V. Eu não consigo achar que você realmente possa ser um ótimo profissional com 

dois cargos. Houve gestões que eles davam formação para gente, eu me sentia mais 

valorizada nessa época. 

 

 Neste núcleo estão agrupados os trechos do discurso do sujeito que se referem às suas 

condições de trabalho e ao que considera ser valorização desse. São eles:  

 

  

“(...) na escola particular são pouquinhos alunos por sala, então são crianças a dedo mesmo 

que estão ali. E na educação infantil (escola pública) você recebe 35 crianças na sala, tem 

escola que já tive 40...”. 

 

“Eu ganho mais na creche do que na EMEI. Mas a minha jornada na EMEI é menor” 

 

“(...) penso em ficar com um cargo só, porque acho também que essa coisa de querer ser 

melhor, eu acho que está ligado a um cargo só. Eu não consigo achar que você realmente 

possa ser um ótimo profissional com dois cargos” 

 

“Houve gestões que eles davam formação para gente, eu me sentia mais valorizada nessa 

época. E agora, uma que não dá curso, sabe...”.  

 

“Na EMEI eu sinto uma valorização maior do profissional (...) do seu trabalho mesmo. Saber 

o que você está fazendo em sala de aula mesmo, saber opinar, saber elogiar ou criticar (...) 

assim, você sente uma devolutiva do que está fazendo (...) por parte da coordenação, por 

parte dos colegas de trabalho, por parte dos pais” 

 

“Se você cair numa escola, como a que eu caí agora, que tem a preocupação com projeto, 

essa preocupação com a formação dentro da escola mesmo, de fazer esse acompanhamento 

do desenvolvimento do aluno, acompanhamento do professor mesmo (...) aí eu sinto que é 

legal” 

 

 



Há três questões engendradas às condições de trabalho: a quantidade de alunos por 

sala, o salário e o acúmulo de cargos.  

 Maria, mais uma vez, aponta diferenças entre seu trabalho na escola pública e na 

escola privada. Para ela, enquanto na escola privada trabalhava com poucos alunos na sala, na 

escola pública chega a trabalhar com 35, 40 crianças e isso afeta a qualidade de seu trabalho.  

 Outra questão refere-se ao salário. Maria considera lógica a diferença entre o salário 

da EMEI e da creche devido às cargas de trabalho41.  

 No entanto, Maria destaca desejo em atuar em um único cargo: “eu não consigo achar 

que você realmente possa ser um ótimo profissional com dois cargos”.  

 Além disso, é possível destacar: para Maria, valorização profissional está diretamente 

relacionada à formação profissional. Para a professora, a formação, seja ela oferecida pela 

escola, seja ela oferecida pela rede municipal, faz com que o professor se sinta mais 

valorizado.  

 

Síntese - Professora Maria 

 

 Como citado, a perspectiva Sócio-Histórica, que embasa o desenvolvimento deste 

trabalho, rompe com a dicotomia objetividade e subjetividade, considerando-as 

indissociáveis. Maria, assim como os demais professores, crianças e famílias, constitui a 

dimensão subjetiva da EI: constrói as condições existentes dessa realidade que, ao mesmo 

tempo, a constitui. Nesse sentido, ao falar sobre seu trabalho, Maria revela história, revela o 

social e revela o que é próprio de sua individualidade.   

 Na busca de aproximação dos sentidos constituídos pela professora, é possível notar a 

ausência de projeto para trabalhar com crianças pequenas. Ela justifica que cursou o 

magistério apenas para “fugir”  das disciplinas de Química e de Física. Esse dado nos leva a 

retomar a pesquisa realizada por Kramer et al (2005a), que aponta os caminhos que levaram 

profissionais a atuar na EI. Dentre os vários motivos, como sempre querer trabalhar com 

crianças, influência das famílias, falta de recursos, falta de alternativas de estudo nos 

municípios, havia também o que Kramer et al chamaram de “escolha dentro da não escolha” 

(2005a, p. 41), assim como o ocorrido com Maria.  É necessário, no entanto, analisar as 

questões engendradas nessa “não escolha” da professora.   

                                                 
41  Ver tabela V.  



Maria cursou magistério no final dos anos 80, início dos anos 90. No entanto, a 

formação de professores vinha, desde os anos 60, sofrendo inúmeras modificações, 

acompanhando as alterações ocorridas no âmbito educacional, com o objetivo de consolidar o 

modelo econômico capitalista. O até então curso Normal foi substituído, na Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional n. 5692 de 1971, que regulamenta o Magistério como 

habilitação específica do 2º grau. Essa, objetivando formar mão-de-obra para o mercado de 

trabalho, deveria seguir normas gerais e ter o currículo organizado em duas partes: a que 

abrangia formação geral (Comunicação e Expressão; Estudos Sociais e Ciências) e a que 

abrangia formação específica (Fundamentos da Educação, Estrutura, Didática, Prática de 

Ensino).  

Arroyo (2000) nos chama atenção para essa lei, alegando que ela “descaracterizou a 

escola e os currículos de formação (...) os currículos gradeados e disciplinares 

empobreceram o conhecimento, a escola e os professores” (p. 23). 

Para Almeida (2004), a organização desse currículo objetivava atender o processo de 

industrialização, voltado ao aprimoramento técnico, eficiente e produtivo. Nesse sentido, a 

autora ressalta que o curso chega aos anos 80   

 

esvaziado de conteúdo; considerado de segunda categoria para onde se dirigiam 
os alunos com menos possibilidades de fazerem cursos com mais status; sem 
articulação didática entre o Núcleo Comum e a Parte Profissionalizante, 
desvinculado da realidade e com formação fragmentada e tecnicista (2004, p. 
31).42    
 

 O fato é que Maria não queria cursar Física e Química em um momento em que o 

magistério, enquanto habilitação, significava um curso “esvaziado” de conteúdo. Assim foi 

feita sua “escolha” dentro da não-escolha.  

 A professora relata que, após cursar o magistério, sua inserção na EI teve início em 

1993, quando convidada por uma amiga para “abrir uma escolinha infantil”. Algumas 

questões podem nos ajudar a compreender essa fala: nesse momento histórico, o atendimento 

institucional privado à criança pequena se fazia cada vez mais necessário, por conta do baixo 

número de vagas na escola pública, atrelado à inserção da mulher no mercado de trabalho.  

Maria, por sua vez, estava formada no magistério, porém desempregada. Sua 

alternativa foi abrir uma “escolinha”, isto é, um espaço de trabalho com crianças, 
                                                 
42  Aqui cabe destacar que no final dos anos 80, mesmo com as marcas da política neoliberal, há forte 
influência dos movimentos da sociedade civil na busca de uma sociedade mais democrática e na defesa de um 
ensino público, gratuito e de qualidade, que desencadeiam discussões em torno do então modelo de Magistério. 
É nessa conjuntura que vão surgir projetos alternativos como os Centros Específicos de Formação e 
Aperfeiçoamento do Magistério, os CEFAMs. 



caracterizado como feminino, no qual os conhecimentos exigidos são próximos do trabalho 

doméstico, aprendido ao longo da vida e, muitas vezes, improvisado. Nesse sentido, 

corroboramos os postulados de Cerisara (1996), já que, para a autora, é impossível discutir o 

trabalho na EI desconsiderando que esse foi historicamente constituído como um trabalho de 

gênero feminino e, por isso, desvalorizado.  

Maria ainda afirma que, mesmo não escolhendo, aprendeu a gostar do magistério, 

evidenciando uma preferência pela EI, justificada pelo que chama de “perfil” : gostar do que 

faz e gostar de crianças, assim como também aparece nos trabalhos de Cerisara (1996), Arce 

(2001b), Alves (2006) e Cota (2007), conforme apresentado no primeiro capítulo.   

 É interessante destacar que, apesar de Maria considerar que o professor de EI tem um 

perfil de gostar do que faz e gostar de crianças, explicita que a função da EI passou por 

inúmeras mudanças desde os anos 90, isto é, ao mesmo tempo em que reconhece a 

historicidade na EI, naturaliza a condição de ser professor nessa etapa. Como vimos, Kramer 

et al (2005a) fazem um questionamento nesse sentido: “se as professoras de EI fossem 

reconhecidas na sua importância, prestígio, precisariam enfatizar tanta paixão?” (p. 49). As 

autoras (2005a) reconhecem que a paixão e o amor pelo trabalho constituem a própria 

identidade do profissional de EI. Freire (2006), no entanto, alerta: é preciso atentar para não 

cair na “inocente armadilha ideológica” (p. 25), que tenta “adocicar” o trabalho do professor 

e, assim, escamotear sua capacidade de crítica e de luta.    

 Dentre as mudanças na função da EI expressas por Maria, é interessante destacar as 

questões que envolvem o educar/cuidar. A professora relata que, no início da carreira, 

considerava a alfabetização como o objetivo da EI e que, portanto, não tinha preocupação 

com o cuidar. Segundo ela, sua preocupação era mais “pedagógica”.  

 Ao afirmar que no início de sua carreira não se considerava o “cuidar”, Maria ilustra o 

apontado por Kuhlmann Jr (1998): não há uma evolução na história da EI; não vivemos uma 

etapa assistencial substituída, hoje, por uma etapa educacional superior. Maria iniciou sua 

carreira na escola privada em um momento crescente dessas instituições, que defendiam, 

como afirma Oliveira (2008), um atendimento voltado para o desenvolvimento cognitivo, 

emocional e social das crianças. Esses discursos foram absorvidos pela rede privada, mesmo 

por aquelas escolas que atendiam crianças em bairros considerados pobres, pois os discursos 

assistencialistas estavam voltados às instituições que cuidavam das crianças, filhos de famílias 

muito pobres, que não tinham condições de pagar por tal serviço (OLIVEIRA, 2008). 

 Já atualmente, Maria evidencia o que considera função da EI por meio das seguintes 

expressões: “é mais global”, “ envolve higiene e educação”, “ educar e ajudar no 



desenvolvimento intelectual e emocional”. Cabe analisar: a professora relata que no início da 

carreira não se preocupava com o “cuidado” e caracteriza sua preocupação como 

“pedagógica”; em seguida, afirma que a função da EI envolve higiene e educação, 

equivalendo, assim, ao cuidado à higiene; cita o desenvolvimento intelectual, mas o reduz ao 

processo de alfabetização. No entanto, contraditoriamente, expressa:  

 
“o cuidar é uma parte pedagógica (...) todo processo que a gente 
está vivenciando faz parte da parte pedagógica” (Maria).  
 

 Ainda sobre a temática, a professora afirma que o “cuidar”, reduzido à “higiene, assim 

purinha”, é obrigação do professor de creche e deve ser realizado com “profissionalismo”, 

mas pode ser realizado por outro funcionário na pré-escola. Esse dado vai ao encontro dos 

postulados de Gomes (2009), que aponta diferenças nas formas de ver-se: enquanto as 

professoras que atuam em creches priorizam aspectos ligados aos cuidados, as professoras de 

pré-escola priorizam o que consideram aspectos educacionais. Cabe, no entanto, ressaltar que 

Gomes entrevistou profissionais que atuavam em um segmento ou outro na EI e não em 

ambos, concomitantemente, como nosso sujeito atua.  

 O fato é que Maria traduz mais do que a dicotomia entre o educar/cuidar apresentada 

pelos professores pesquisados por Veríssimo e Fonseca (2003), Kramer et al (2005b), Tiriba 

(2005) e Secchi e Almeida (2007). Maria traz, em seu sentido subjetivo, contradições. O 

educar/cuidar está, nos últimos anos, no centro das discussões acadêmicas e legais referentes à 

EI, além de ser conceito essencial dos cursos de formação de professor dessa etapa. Isso não 

passa despercebido por ele: afeta sua constituição de sentido.  

 Assim, é possível afirmar que a professora vive um momento no qual busca 

ressignificar o educar e o cuidar. O educar, ao mesmo tempo em que é ajudar no 

desenvolvimento da criança (portanto, impossível de ser dissociado do cuidar), é sinônimo de 

alfabetizar e, por isso, considerado por ela mais importante no trabalho na pré-escola. Maria 

chega a utilizar o seguinte recurso: “inserir no mundo da escrita, para não falar alfabetizar 

mesmo”. Já o cuidar, ao mesmo tempo em que é reduzido às ações de higiene e alimentação e, 

por isso, considerado por ela mais importante na creche, onde as crianças são menores e 

dependem mais do adulto para tal, é um cuidado pedagógico, compõe o processo de educação, 

pois é necessário para o desenvolvimento da criança. É possível notar, por exemplo, o esforço 

da professora para tornar o significado de “cuidar” diferente do socialmente estabelecido, 

quando afirma “tem que ser feito com profissionalismo”.  



 A professora Maria explicita que a tarefa na EI, ao envolver “higiene e educação”, 

ficou mais difícil, e justifica: “muitos não têm isso em casa”. Analisando esse trecho do 

discurso, cabe questionar se Maria atribui a dificuldade às mudanças de paradigma na EI ou 

se a dificuldade não se refere à sua mudança de escola privada para escola pública, já que, 

mesmo com ambas atendendo a mesma comunidade, pois estão localizadas no mesmo bairro, 

a professora relata que na primeira “não precisava ficar ensinando ela (criança) a ser 

educada, ela já estava vindo sendo educada”, além de serem melhores cuidadas. De qualquer 

forma, esse trecho nos permite levantar algumas questões.  

 Conforme discutido por Kuhlmann Jr. (1998), ao longo de sua história, a EI foi 

marcada pela diferença nos tipos de instituições e objetivos do atendimento, de acordo com a 

classe social das crianças atendidas. No entanto, é necessário atentar ao fato de que as classes 

sociais das crianças com as quais Maria trabalhava na escola privada e, atualmente, trabalha 

na escola pública, não são muito discrepantes, já que ambas estão no mesmo bairro da 

periferia de São Paulo. A diferença está no fato de as primeiras pagarem e as segundas, não. A 

professora explicita:  

 

“Eu acho que a mãe pagar na educação infantil (...) por trás disso já 
tem um interesse dela na criança mesmo (...) eu acho que isso mostra 
mesmo sim um interesse maior dela no filho” (Maria).  

 

 Nesse sentido, é notável que, além de delimitar os planos políticos e econômicos no 

país, a ideologia neoliberal exerce forte contribuição no setor educacional. Seus pressupostos 

de competição, abertura de mercado, diminuição de gastos públicos, privatizações, 

diminuição do Estado (AZEVEDO, 2007), além de embasarem as políticas e ações no campo 

da educação, afetam a constituição de significados e sentidos, essencialmente de quem nele 

atua, como no caso de Maria. Segundo Azevedo (2007), a tarefa da escola na fase de 

acumulação de capital, ampliada no Brasil nos anos 90, a reconverte em uma “mercoescola”, 

isto é, uma escola do mercado. E completa: “no caso da escola básica, a variável 

predominante não é o interesse de privatizar o serviço de educação, mas, sim, produzir e 

difundir a ideologia do privado” (2007, p. 13), com a ideia de que esse apresenta maior 

eficiência, qualidade e equidade (ARCE, 2001b).  

Para Maria, o fato de as famílias pagarem pelo atendimento em EI evidencia maior 

interesse delas pelas crianças e as transforma em melhores que as famílias das crianças da 

escola pública, nas quais muitas só querem “se livrar um pouquinho mesmo”. Ela afirma que 

nessa, seu trabalho é mais difícil, pois deve compensar o que as crianças não recebem em 



casa, isto é, descontente, ela se vê como encarregada de substituir as metas embutidas nas 

práticas familiares. Esse descontentamento também aparece na pesquisa de Gomes (2009), na 

qual as professoras queixam-se que as famílias delegam sua responsabilidade a elas. Cabe 

lembrar, como ressalta Fortkamp (2008), ao estudar a relação entre EI e família, que o 

cuidado e a socialização da criança pequena são tarefas a serem compartilhadas entre as 

famílias e o poder público, isto é, não são responsabilidades exclusivas das famílias, devem 

ser garantidos em creches e pré-escolas.  

De qualquer forma, como seria de esperar, as relações familiares se constituem como 

importante fator nos sentidos da professora.  Ela relata que as famílias das crianças com as 

quais trabalha na creche, diferentemente das famílias das crianças da pré-escola (EMEI), a 

vêem como a “tia que cuida” e assim, consideram que qualquer pessoa poderia realizar sua 

função, tendo formação ou não para tal. Apesar do notável incômodo expressado pela 

professora com tal fato, é importante destacar que ela mesma afirma que seu trabalho poderia 

ser feito por outra pessoa, quando se refere ao “cuidar”: “Não importa se vai ser feito pelo 

professor, pelo inspetor ou por quem for (...)”. 

 A professora acredita que as pessoas consideram seu trabalho louvável, apesar de 

reconhecer que essas afirmam que “jamais” o fariam.  Ela ainda expressa que o fato de as 

famílias das crianças, seus amigos, seus familiares acreditarem que não é necessário formação 

para atuar na creche a faz sentir desvalorizada. Ela questiona: “e tudo o que eu fiz para estar 

ali?”.  

Aliás, é possível afirmar que o núcleo do sentido sobre valorização do trabalho está na 

formação, seja ela oferecida em nível macro, pela rede que atua, ou em nível micro, pela 

própria escola. A formação parece, para a professora, contribuir no processo de 

ressignificação de seus sentidos, como o que acontece com o educar/cuidar; uma forma de 

qualificar o seu trabalho.  

Maria também revela viver “conflitos interiores”, por achar o seu trabalho 

insatisfatório. Será esse um problema específico de Maria, professora de EI? 

Arce (2001b) nos chama a atenção ao fato da formação de professores compor o 

centro das políticas educacionais dos últimos dez anos, conforme vimos, caracterizada pela 

transposição das ideias de mercado à educação. As propostas de formação, acompanhadas do 

movimento de responsabilização dos docentes, passam a enfatizar a formação didática e 

metodológica, aligeirada do ponto de vista teórico, secundarizando os determinantes sociais. 

Os professores passam a sentir-se culpados e constantemente insatisfeitos com seu trabalho, 

ou seja, esse não é um sentimento exclusivo de Maria, nem exclusivo dos professores de EI.   



 Apesar de aparecerem no discurso da docente, questões relacionadas às condições de 

seu ofício, dentre elas o salário, o acúmulo de cargos e a quantidade de alunos por sala, não há 

evidência de que ela considere um deles como fator de valorização ou desvalorização. Maria, 

por exemplo, expressa sua insatisfação com o acúmulo de cargos, mas não o relaciona às 

questões salariais, isto é, ela atua em dois cargos porque, necessariamente, depende dos dois 

salários, mas não expressa necessidade da melhoria desse fator. Esse dado vai de encontro 

com os resultados encontrado por Gomes (2009): a autora ressalta que as professoras com as 

quais realizou a pesquisa apresentam necessidade de melhoria nas condições de trabalho e as 

que, especificamente, atuam em creches, evidenciam desejo em mudar de trabalho.  

 Enfim, é interessante atentarmos que, apesar de a professora atuar (ou ter atuado) em 

creche e em pré-escola, privada e pública, no mesmo bairro, sua atuação na creche pública e a 

opinião das pessoas, dentre elas, as famílias das crianças, sobre seu trabalho, estão permeadas 

pela questão da desvalorização. Em contrapartida, a valorização é caracterizada pela oferta de 

formação que, como apontamos, parece ser, para ela, auxiliar no processo de ressignificação 

de seu trabalho, principalmente no que se refere às ações de educar/cuidar.  

 
  
6.2. Análise do sujeito II: Professora Rose 

 

 Conforme descrito no item 5.1.3 deste trabalho, Rose tem 48 anos, é pedagoga e já 

atuou em escola de EI privada, em bairro considerado por Campos et al (2003) como bairro 

verde, isto é, com baixo índice de exclusão social. Atualmente, Rose trabalha em creche e pré-

escola pública, na rede municipal de São Paulo, no mesmo bairro.  

 

Núcleo I: A princípio eu não queria. Hoje eu adoro lecionar.  

 

 Neste primeiro núcleo, estão agrupados os trechos do discurso da Professora Rose que 

evidenciam as questões referentes à sua trajetória na Educação Infantil e os sentimentos 

envolvidos nesse processo. São eles: 

 

 

“Na verdade os meus familiares, as minhas primas todas são professoras e em casa tinha um 

incentivo para que nós fôssemos professoras também, um incentivo do lado da minha mãe e 

assim, no começo, eu nem pensava”. 



“A princípio eu não queria (...) eu tinha planos de fazer turismo (...) só que eu não consegui 

entrar em turismo, entrei em tradutor e intérprete. Quando de repente eu falei: “o que eu 

estou fazendo aqui? (...) Pronto, transferi para Letras (...)”. 

 

“E aí, você começa (...) querer sua independência financeira e, por incrível que pareça, na 

época, o que mais chamava atenção das mulheres da faixa etária que eu estava, era fazer o 

magistério (...) e aí eu falei: ‘ah, de repente eu dou umas aulinhas, ganho alguma coisa e vou 

vendo o que vou fazer’ (...) Fomos (eu e minha irmã) fazer o magistério (...) não tinha 

terminado ainda (...) e começamos a montar a escola”. 

 

“(sai da escola particular porque) eu já estava muito desestimulada com a minha escola. Eu 

já queria algo diferente, eu queria crescer profissionalmente, queria me reciclar. Sabe 

quando você está assim: desejosa de aprender, de se modificar?”. 

 

“(...) faltava preencher outras questões que eu queria e que eu não consegui: tempo, 

disponibilidade de sair da escola (...) aquilo foi me deixando um vazio (...) tinha outras coisas 

para eu realizar, que eu não estava conseguindo: estudar, fazer curso”. 

 

“(...) de uns 10 anos pra cá, se tornou muito difícil eu manter a escola no mesmo padrão que 

eu tinha em mente (...) uma escola não consegue crescer se você não tiver um capital para 

investir”. 

 

“Na verdade, eu adoro lecionar. É uma coisa que me realiza. Eu adoro muito sala de aula”. 

 

“(...) quando iniciei minha carreira, não tinha experiência, não tinha embasamento teórico, 

não tinha formação (...) como você vai entrar em uma sala de aula e atuar bem? Eu sempre 

acredito que o professor tem que fazer a diferença para os alunos (...) Eu não tinha formação 

para que eles melhorassem, auxiliasse para que eles evoluíssem no aprendizado deles (...) 

enquanto pessoa eu me frustrei por conta das minhas próprias angústias” 

 

(dúvida em assumir o cargo de coordenadora) “(...) uns momentos que está claro que eu 

tenho que ir, em outros eu ainda acho que a sala de aula é o lugar na escola mais tranquilo e 

onde você se realiza mais é com as crianças” 

 



“Eu só estou na minha profissão porque eu realmente amo” 

 

“Eu nunca me senti (desvalorizada)” 

 

“(...) Entre o ensino fundamental e a educação infantil, eu optei em ficar na educação infantil 

(...) porque eles ainda são crianças que vêem no professor um ser brilhante, tem um destaque 

para ele, isso te traz, sabe, uma massagem no ego (...), porque você realmente vê que você é 

um modelo para aquela criança”   

 

(professor ensino fundamental) “(...) Hoje, para as crianças dessa época, (...) professor para 

eles já está bem desvalorizado, enquanto aquele que vai ajudá-lo a crescer, que vai orientá-lo 

melhor, que vai estar ali para ser realmente o parceiro experiente. Eu acho que para o ensino 

fundamental ele não tem mais essa visão”.  

 

(se sente valorizada) “Pelas crianças muito. Muito, porque eu sempre penso que a criança 

(...) em todos os momentos ela está te olhando, te observando para te copiar”. 

  

 

 Nesse núcleo é possível destacar a influência da família de Rose em sua escolha 

profissional e notar que ela não teve um projeto para atuar na Educação Infantil. A professora 

ressalta que o magistério era um trabalho comum entre mulheres naquele momento histórico, 

meados dos anos 80.  

 Como vimos em sua história de vida, Rose permaneceu 27 anos atuando na EI privada, 

alguns anos como professora, outros, apenas como administradora, mas, segundo ela, foi 

perdendo o estímulo para tal. A professora anuncia um “vazio” e traduz como vontade de 

estudar, de fazer cursos. Ressalta também a questão financeira e a dificuldade de manter a 

escola.  

 É também possível notar que Rose anuncia ter se angustiado no início de carreira, 

justificando o fato pela falta de experiência, mas também, pela pouca formação.  

 A professora afirma gostar de lecionar, realizar-se atuando em sala de aula com as 

crianças e que, inclusive, elas são seu maior motivo para permanecer em sala de aula. Rose 

compara seu trabalho na EI com o trabalho no Ensino Fundamental: para ela, as crianças na 

EI, diferente das do Ensino Fundamental, valorizam o professor, admiram e os vêem como 



um ser brilhante. Por fim, ela afirma categoricamente que “ama” o que faz e que “nunca se 

sentiu desvalorizada”.   

 

Núcleo II. Eu acho realmente que a criança necessita do educar e do cuidar. É nosso 

papel desenvolver.  

 

Esse núcleo agrupa os trechos do discurso da Professora Rose que evidenciam o que 

ela considera ser a função da Educação Infantil e de seu trabalho enquanto professora dessa 

etapa. São eles: 

 

 

“Na minha escola, eu sempre desejei só ficar com crianças que iam para escola em um 

segundo momento do dia, se desvincular um pouquinho da família e ficar ali conosco (...) eu 

optei por isso (...) hoje estou em um CEI integral (...) Como é difícil você trabalhar com essas 

crianças que ficam distantes de suas casas, de seus lares, 10, 12 horas” 

 

“(...) (as crianças) estão ali (na creche) porque elas têm o direito de estar, que é uma fase da 

vida dela que é muito importante que ela se socialize, que haja interações para o 

desenvolvimento (...)” 

 

(se sente desvalorizada) “No CEI (...) Aqui (EMEI) eu não me sinto desvalorizada (...) são 

dois trabalhos completamente diferentes” 

 

(professoras leigas- ADIs) “(..) não tem o cuidar com reflexão, sem o “por que estou fazendo 

isso? Elas não refletem sobre isso. É pra dar banho? É em série...” 

 

“Eu acho realmente que a criança necessita do educar e do cuidar. Eu acho que faz parte, é 

nosso papel desenvolver. Eu acho que na EMEI está bem, bem definido: nós temos um cuidar, 

mas nós temos um tempo muito grande para o educar, e nós temos quem nos auxilie nesse 

cuidar, na EMEI. No CEI, ainda não” 

 

“ (...) no CEI (...) o professor tem que estar desenvolvendo o cuidar e o educar (...) um tempo 

muito grande é gasto no cuidar e sobra pouco tempo para o educar, para o pedagógico (...) 

não é o educar em si...é um trabalho mais dirigido com a criança: trabalhar com história, 



trabalhar com artes, com a música, trabalhar com as diferentes linguagens, no CEI é menor, 

então, você tem que aproveitar os momentos de cuidar (...) já é um trabalho que você às vezes 

se desmotiva por falta de tempo” 

 

“(função da EI) eu acredito que é cuidar e educar sim, mas (...) o cuidado está sendo 

transferido para nós, professores, todo cuidado que é dever da família (...) como cortar unha, 

dar banho nessas crianças todos os dias (...) não acho que deveria ser obrigação da escola” 

 

“A maioria, aqui, os acessos à informação, com a cultura, é aqui. Muitas vezes, eles não têm 

na família oportunidade de estar tendo outras informações, outros meios de... sei lá, da arte, 

da música, de outro tipo de contato com essa cultura social” 

 

 

 Desse tópico é possível destacar algumas questões: diferenças entre o objetivo da EI 

pública e privada, diferenças entre o CEI (creche) e a EMEI (pré-escola) e relação com as 

famílias das crianças. 

 Quando se refere à EI na escola pública e privada, Rose levanta uma questão: alega 

que, em sua escola privada, as crianças permaneciam apenas meio-período e que esse fato era 

determinante para que o trabalho fosse diferenciado do CEI onde atua e as crianças 

permanecem até 10 horas, por exemplo. Segundo ela, na escola privada o objetivo se resume à 

criança “se desvincular um pouquinho da família”. 

 Já quando se refere ao seu atual trabalho na creche e na pré-escola, afirma que a 

função da EI é “cuidar e educar , mas ressalta que apenas na pré-escola (EMEI) essa questão 

está definida: “nós temos um cuidar, mas nós temos um tempo muito grande para o educar, e 

nós temos quem nos auxilie nesse cuidar, na EMEI. No CEI, ainda não”. 

 Ainda sobre o CEI, apesar de reconhecer que frequentá-lo é um direito da criança e 

que ele é um espaço de socialização e desenvolvimento, afirma: “no CEI um tempo muito 

grande é gasto no cuidar e sobra pouco tempo para o educar, para o pedagógico”. Rose 

reconhece o direito, reconhece a função da EI de educar e cuidar de crianças pequenas, mas 

valoriza o que considera ser o pedagógico: “trabalhar com histórias, trabalhar com artes, 

com música, trabalhar com as diferentes linguagens” e se desmotiva com o que considera ser 

o cuidar: “é um trabalho que você às vezes se desmotiva”. A professora afirma que se sente 

desvalorizada trabalhando no CEI.  



 Constituindo esse sentido sobre o cuidar, Rose ressalta que as professoras leigas, sem 

formação, executam um cuidar sem reflexão: “não tem o cuidar com reflexão, sem o “por que 

estou fazendo isso? Elas não refletem sobre isso. É em série”.  

Por fim, Rose também acha que a escola está assumindo responsabilidade que deveria 

ser da família: “o cuidado está sendo transferido para nós, professoras, todo cuidado que é 

dever da família, como cortar unha, dar banho nessas crianças todos os dias”.  

 

Núcleo III. Eu acho que tem que ficar claro para os pais que nós não estamos ali só para 

cuidar. 

 

Nesse núcleo, reúnem-se as frases nas quais a Professora Rose refere-se à sua relação 

com as famílias das crianças com as quais trabalha e o que considera ser a opinião dessas 

famílias sobre seu trabalho. São elas: 

 

 

“No CEI onde eu atuo, nós tentamos fazer com que os pais percebam que as crianças não 

estão ali somente para serem cuidadas, que as crianças não estão ali porque eles não têm 

outra opção, porque eles precisam trabalhar e elas vão ficar ali” 

 

“Eu nunca achei que tia era pejorativo, eu sempre achei que era uma maneira carinhosa de 

se tratar aquela pessoa. Tanto é que na minha escola (particular) a maioria das mães 

chamava a gente de tia. Mas eu sabia que era uma forma carinhosa de se referir (...), mas 

não de desqualificar o profissional. Agora, na rede pública, a maioria das pessoas encaram e 

recebem isso como desvalorização(...) tantas amigas que ainda têm escola e que são tratadas 

de tia e elas não acham que é isso porque o pai não valoriza a educação infantil”  

 

“(...) tem uma diferença aí, das famílias das particulares das famílias da rede pública (...) As 

famílias do ensino particular, hoje, (...) com facilidade de informação (...) você vê que não 

precisa ler literatura, uma revista Veja, uma Época, ela está falando da necessidade da 

criança desde pequena estar em grupo (...), em participar de uma atividade, em ir para a 

escola e a escola é importante, a importância da escola para o desenvolvimento cognitivo (...) 

Pelo nível de escolaridade deles e por tudo que a gente tem hoje: internet, televisão também 

(...) E acho que os pais já buscam colocar o filho pensando em uma formação melhor (...) 

Claro que tem aqueles...” 



 

“Tem aqueles que realmente têm clareza de colocar o filho aqui (na EMEI) por opção e vêem 

que há necessidade e tem aqueles que ainda precisam da escola enquanto cuidadora de seus 

filhos. Aqui (na EMEI) eu dividiria em 50%” 

 

“Lá (na creche), quem está lá é porque precisa que o filho fique lá 10, 12 horas (...) 

Pouquíssimos CEIs recebem crianças somente meio período. Existe uma obrigatoriedade de 

ficar o dia inteiro. Os pais que colocam seus filhos o dia inteiro, se ele tiver realmente 

necessidade de colocar, ele vai colocar, mas aquele que vai colocar para dar uma 

oportunidade para o filho de aprendizagem, de socialização, de escolarização, ele não vai 

optar por um CEI (...) Só se ele tiver necessidade” 

 

“Porque elas (mães) precisam que eles fiquem o dia inteiro. Elas não estão preocupadas com 

a criança, com o bem-estar” 

 

“(...) o sistema, ele não dá férias (para o CEI) (...) (isso) me incomoda, porque a criança 

também tem o direito de descansar (...) na EMEI isso não existe. A EMEI é escola. Tanto é 

que quando o pai tira do CEI e vem para EMEI, ele aceita ter férias, ele aceita só ficar seis 

horas, ele aceita (...) É uma cultura que ainda tem que ser muito trabalhada. Só que eu acho 

que vai cansando, quando você não tem respaldo da direção, do sistema” 

 

“(...) essas mães, esses pais que não se ausentam nem uma semana com a criança, para que a 

criança também tenha um tempo para descansar, né? O tempo dela, de brincar com um 

brinquedo que é só dela, de ter garantida sua vontade e individualidade, porque você sabe, 

no CEI, tudo é coletivo, né? No CEI, na EMEI, tudo é coletivo. Esses pais, se tivessem 

maiores informações, maior formação, eu acredito que elas não estariam ali nesse CEI, 

estariam em escolas particulares... Se eles tivessem a condição de...” 

 

“(..) ela (criança) tem o direito de estar em uma escola (...) Não porque o pai trabalha que 

ela vai para aquela escola (...) só criança pobrezinha pode ficar lá, o pai não ter quem cuida 

e ela tem que ficar? É uma visão completamente assistencialista: porque ela é pobre, porque 

o pai tem que trabalhar, porque coitado...” 

 



(escola particular) “Tinha mãe que trabalhava, mas sempre ela tinha com quem deixar. Em 

um período ela fica com a avó, com a empregada (...) E eles só iam aquele período para a 

escola. Era uma clientela diferenciada do que hoje eu vivo. E se vê que ainda as pessoas não 

têm essa visão de escola, elas ainda acham que (...) é assistencialismo mesmo (...) Eu acho 

isso péssimo” 

 

“(...) eu acho que tem que ficar claro para os pais (de crianças do CEI) que nós não estamos 

ali só para cuidar dessa criança e é isso que eles também não têm claro” 

 

“Esses pais, na educação infantil acabam transferindo toda essa preocupação com 

alimentação, higiene (...) medicamento, tudo para a escola. Eu acho que acontece (em outras 

etapas da educação), mas com menos frequência (...) de novo eu caio nessa formação desses 

pais, nesse nível cultural desses pais” 

 

“O pai da classe social (...) mais baixa (...) lógico que ele tem boas intenções com a criança 

(...), mas ele não sabe o que é melhor para o filho dele, ele acha que o melhor para o filho 

dele é ficar ali o dia inteiro, comer, beber, tomar banho e sair sem nenhum machucado da 

escola. Isso é o melhor para o filho dele (...) mas a gente tem que trabalhar isso, para trazer 

para esse pai que não é só, ele precisa disso, mas ele precisa de muito mais” 

 

 

 É possível observar que nesse núcleo também estão engendradas diferenças entre a 

escola pública e a escola privada e entre CEI (creche) e EMEI (pré-escola).  

 Para Rose, há diferenças entre as famílias das crianças que estudam na escola pública 

e as famílias das que estudam na escola privada. Segundo a professora, estas buscam a escola 

de EI pensando na “formação”  dos filhos.   

 Rose justifica essa diferença pelo “nível cultural” dos pais. Para a professora, se as 

famílias tivessem maiores informações, melhor formação, maior nível de escolaridade, não 

matriculariam as crianças em CEIs, por exemplo, mas sim em escolas particulares. Ela afirma: 

“o pai da classe social mais baixa não sabe o que é melhor para o filho dele, ele acha que o 

melhor pro filho dele é ficar ali o dia inteiro, comer, beber, tomar banho e sair sem nenhum 

machucado da escola”.      

 Outra questão tensionada por diferenças entre a escola pública e a escola privada se 

refere ao tratamento oferecido aos professores pelas famílias e, aqui, Rose cita a nomeação 



por “tia” ou “professora”. Para ela, na escola privada é comum as famílias se referirem às 

professoras como “tia”, como “uma forma carinhosa de se referir, não de desqualificar o 

profissional”, como é visto na escola pública.  

 É também possível notar que Rose aponta diferenças entre as famílias das crianças do 

CEI (creche) e da EMEI (pré-escola). Para a professora, os pais matriculam as crianças nos 

CEIs porque têm necessidade de deixá-las nesse espaço para serem cuidadas enquanto 

trabalham e não porque querem oportunizar aos filhos um espaço de aprendizagem, 

socialização e escolarização. Rose afirma: “tem que ficar claro para esses pais (de crianças 

dos CEIs) que nós não estamos ali só para cuidar dessa criança”. Já na EMEI, a professora 

estabelece divisões: algumas famílias buscam a EI por opção, outras porque precisam da 

escola enquanto cuidadora dos filhos.    

 As férias é uma questão também levantada pela professora. Ela se diz incomodada 

pelo fato do CEI não ter férias e justifica isso pela necessidade da criança descansar e ter 

assegurada sua individualidade. Nesse sentido, afirma: “na EMEI não tem isso. A EMEI é 

escola. Tanto é que quando o pai tira do CEI e vem para EMEI, ele aceita ter férias”.     

  

Núcleo IV. Nós, professoras de CEI, sentimos muita angústia, ficamos muito 

decepcionadas por conta das pessoas não valorizarem o trabalho do professor.  

 

Esse núcleo reúne as frases que indicam o que o sujeito considera serem as opiniões e 

as concepções das pessoas sobre seu trabalho. São elas: 

 

 

“(...) há alguns anos atrás, não era nem um pouco valorizada. Tanto é que eu sempre escutei: 

“ah, tem uma escolinha (isso me incomodava muito). Eu sempre falei: “eu tenho uma escola, 

não uma escolinha. Eu até comecei com uma escolinha, porque eu realmente não tinha uma 

estrutura de escola, não tinha formação” 

 

“Em 80 (...) isso me incomodava muito, na família, com os amigos, porque parecia que eu 

tinha assim... um tempo... Parecia que eu trabalhava, mas eu enganava, estava lá para passar 

um tempo. Era assim, uma brincadeira” 

 

“Dentro da rede mesmo, o CEI não é valorizado dentro da nossa rede (...) Tudo que sai de 

portaria, você procura: “e o CEI está falando o que?” Nunca está falando nada. É 



completamente esquecido (...) Nós, professoras de CEI, nós sentimos muita angústia, ficamos 

muito decepcionadas por conta das pessoas não valorizarem o trabalho do professor de CEI” 

 

“Antigamente eu achava que eles (amigos, familiares) não valorizavam em nada, eu era 

apenas dona de uma escolinha, e achavam que eu ia lá cuidar de criança, que era legal 

brincar. Hoje, não. (...) Até porque, quando faz um trabalho legal quer compartilhar e eu 

sempre chamei meus amigos e parentes para assistirem às festas (...) eles foram mudando a 

visão. Eu acho que tudo que a gente desconhece, a gente realmente não valoriza (...) Mas eu 

tento sempre mostrar, sabe” 

 

“Lógico que a gente vê mudanças, eu que estou há trinta anos senti muita mudança, houve 

valorização, houve sim, não posso dizer que não. Eu acho que daqui um tempo, essa 

literatura (que aponta desvalorização) vai ser totalmente diferente, eu acho que vai chegar lá 

(...)”.  

 

 Nesse núcleo, é possível notar que, para Rose, houve uma mudança na opinião das 

pessoas com relação à EI. A professora relata que há alguns anos atrás não era valorizada pela 

família, amigos, pelo seu trabalho e isso a incomodava bastante. Segundo ela, por 

desconhecer, as pessoas reduzem a EI ao “brincar com crianças”.  

 A professora, no entanto, destaca que, como professora de creche, sente-se 

desvalorizada pelo sistema no qual atua. Ela afirma: “o CEI não é valorizado dentro da nossa 

rede. Nós, professoras de CEI, sentimos muita angústia”.  

   

Núcleo V. Há uma dificuldade física, de quantidade de alunos e um desgaste físico, pois é 

um serviço braçal, mas estou satisfeita com meu salário... Apesar que o professor de 

educação infantil deveria ser melhor pago e trabalhar em uma escola só para ter mais e 

melhor formação. 

 

Nesse núcleo estão agrupados os trechos do discurso do sujeito que se referem às suas 

condições de trabalho e o que considera ser valorização do mesmo. São eles:  

 



 “Eu sou a mesma. O que eu faria para meus alunos na escola particular , eu faço para meus 

alunos da rede pública (...) Claro que vem toda aquela dificuldade física, de quantidade de 

alunos...” 

 

“Meu salário é maior lá (CEI) (...) Não acho incoerência (...) Lá (CEI), ainda o cuidar leva 

grande parte do seu dia de trabalho (...) é um serviço braçal (...) Envolve muito o seu corpo, 

é um desgaste físico” 

 

“Estou (satisfeita com o salário) (...) porque eu já vivi o outro lado (...) do privado... Então 

eu sei que lá (escola privada) para você ganhar o que você ganha hoje aqui você tem que dar 

a sua alma, todo o seu tempo” 

 

 “Às vezes, a gente no nosso desenrolar das atividades, das atribuições que são muitas (...) e 

aí vem a parte burocrática pra gente dar conta, aí você para e acaba dando o mínimo para 

essas crianças (...) Eu sinto isso. Eu me frustro com isso”  

 

“ (...) quem dá aula o dia inteiro, meu Deus como eu me cobro! Porque eu acho que 

professor que dobra período, a qualidade cai, cai.. Por mais que você queira, você tem a 

consciência que precisa buscar, ler, fazer uma pesquisa (...) Não te sobra tempo e, quando 

você tem um tempo, você está tão esgotado” 

 

“Eu me valorizo, porque eu acho que eu faço uma diferença muito grande (...) Eu acredito 

que o professor da educação infantil deveria ser melhor pago? Claro (...) para ter mais 

formação (...) Eu acho que ele deveria ser um professor que talvez conseguisse ficar em uma 

escola só (...) para ter formação melhor, para estudar, para desenvolver um bom trabalho.” 

 

  Quatro questões podem ser destacadas nesse núcleo sobre as condições de trabalho da 

professora: quantidade de alunos, salário, atribuições e acúmulo de cargo.  

 Rose se considera a “mesma” na escola pública e na escola particular, mas ressalta 

dificuldade com a quantidade maior de crianças matriculadas nas salas das escolas públicas. 

 Com relação ao salário, Rose também expressa comparações: concorda em ter maior 

salário no CEI, devido ao trabalho requerer maior desgaste físico e, além disso, se diz 



satisfeita com o salário na escola pública. Segundo ela, para ganhar na escola privada o que 

ganha hoje na escola pública teria que trabalhar muito mais.  

  A professora expressa insatisfação em acumular cargos: “eu acho que professor que 

dobra período, a qualidade cai (...) Não te sobra tempo e, quando você tem um tempo, você 

está esgotado”.  

 Sobre a valorização é possível destacar que, além de se sentir valorizada pelas 

crianças, Rose afirma também se valorizar, pois acredita fazer a diferença em seu trabalho. 

Um ponto importante de ser considerado é que Rose, aqui, afirma necessidade de melhores 

condições de trabalho, mas para ter acesso à formação.  

 

Síntese - Professora Rose  

 

 Busquemos compreender os sentidos constituídos por Rose, desvelando suas relações, 

suas determinações e suas contradições.   

 Rose não apresenta projeto para trabalhar com crianças pequenas: aspirava graduar-se 

em Turismo. No entanto, a professora, além de ressaltar a influência da mãe e do restante da 

família, composta por vários professores, também expressa: “você começa a querer 

independência financeira (...) e na época, o que mais chamava atenção das mulheres da faixa 

etária que eu estava, era fazer o magistério”. Isso significa que, apesar do não projeto, Rose 

viu na EI uma possibilidade de trabalho e, por isso, buscou a formação em Magistério. Duas 

questões cabem ser discutidas: a primeira, se refere ao fato da professora reconhecer que o 

magistério era a possibilidade de trabalho para mulher e, engendrada a ela, a segunda, se 

refere à tradição do improviso no trabalho da EI. 

 Os estudos de Louro (2008) nos ajudam a entender sobre a relação entre o gênero e a 

docência. Segundo a autora, é impossível pensar sobre as questões da escola ou de qualquer 

outra instituição social sem que “se lance mão das reflexões sobre as construções sociais e 

culturais de masculino e feminino” (2008, p. 89). Ela ressalta que a instituição escolar nasce e 

permanece, por muito tempo, masculina e religiosa, mas com as transformações históricas e 

sociais, se feminiza. Louro ressalta que, no Brasil, essas transformações vão ser enfatizadas ao 

longo da segunda metade do século XIX, permitindo a entrada e, gradualmente, o predomínio 

feminino na docência. A autora afirma: 

 

Talvez mais adequado seria entender que, naquele momento, um processo de 
urbanização estava em curso, no interior do qual - além da presença de outros 



grupos sociais, como os imigrantes, de outras expectativas e práticas educativas 
e de outras oportunidades de trabalho - um novo estatuto de escola se instituía. 
O magistério se tornará, neste contexto, uma atividade permitida e, após muitas 
polêmicas, indicada para mulheres, na medida em que a própria atividade passa 
por um processo de ressignificação; ou seja, o magistério será representado de 
um modo novo na medida em que se feminiza e para que possa, de fato, se 
feminizar (2008, p. 95).   

 

 Louro (2008) ainda ressalta que, acompanhando os discursos a favor da instrução 

feminina, o magistério surge como uma atividade profissional que possibilita o ajuste à 

“verdadeira carreira da mulher” (2008, p. 96): casar e ter filhos. Explica-se, portanto, por 

que o magistério toma empréstimo de atributos “tradicionalmente associados às mulheres, 

como o amor, a sensibilidade, o cuidado, etc”(2008, p.96).  

 Cabe, no entanto, ressaltar que, ao olharmos a história da EI, é possível notar que a 

atuação nessa etapa não se transformou em um trabalho de gênero feminino: se constituiu, 

desde a origem do atendimento à infância, como feminino43. É nesse sentido que 

corroboramos as contribuições de Cerisara (1996) que, como já dito nesta pesquisa, ressalta 

que é impossível pensar no professor de EI sem considerar as relações de gênero. O fato é que 

Rose ressalta que o magistério era possibilidade de trabalho das mulheres nos meados dos 

anos 80, mas também, como destacado, expressa que primeiro decidiu pelo trabalho na EI, 

para depois procurar formação.  

  O trabalho na EI configura-se, para Rose, como possibilidade de atuação, fora do 

ambiente doméstico, sem necessidade de saberes formalizados para tal. Ela mesma relata: 

“não tínhamos (ela e a irmã) terminado ainda (o magistério) e começamos a montar a 

escola”. E completa, em outro trecho: “Eu até comecei com uma escolinha, porque eu 

realmente não tinha estrutura de escola, não tinha formação”. Rose evidencia o quanto a 

história da institucionalização do atendimento à infância, fortemente marcada pelo improviso, 

afetou o início de sua atuação profissional.   

 Voltando ao presente, é interessante retomar o dado apresentado por Gatti e Barreto 

(2009): a EI é a etapa da educação com maior porcentagem de atuação docente jovem (41% 

com até 29 anos de idade), além de ter alto percentual de estudantes entre esses docentes 

(24% declararam ainda frequentar a escola). Como já levantamos aqui, cabe questionar se 

                                                 
43   É interessante destacar que, tanto Louro, como os demais autores dedicados ao estudo sobre gênero e 
educação, destacam que não é porque há maior número de mulheres atuando no magistério que esse se constitui 
como um trabalho de gênero feminino: é porque as atividades escolares são marcadas pelo cuidado, vigilância e 
educação, conhecimentos socialmente aprendidos pelas mulheres.  
 



esses estudantes estão buscando complementar a formação inicial ou estão em vias dessa, e 

ainda, se a EI continua significando trabalho de fácil acesso.  

 Rose relata que, após 25 anos, perdeu o “estímulo” em trabalhar na escola privada, 

justificado pela falta de oportunidade para frequentar cursos, estudar e pela dificuldade 

financeira em manter a instituição. Vale lembrar que o momento histórico citado pela 

professora coincide, na história da Educação Infantil, ao seu recente reconhecimento como 

etapa da Educação Básica e consequente expansão, ainda que não suficiente, da rede pública. 

Além disso, como já citamos, é também a partir desse momento que se intensificam as 

discussões acerca da formação dos profissionais de EI, essencialmente os atuantes na esfera 

pública. Esses fatos não passaram despercebidos pela professora. 

 Outro aspecto interessante evidenciado por Rose refere-se aos seus motivos de 

permanência na EI. Apesar de não expressar sentidos de vocação e amor para caracterizar seu 

trabalho, ou ainda, considerá-los necessários para sua atuação, como evidenciam os sujeitos 

estudados por Arce (2001a), Oliveira et al (2006) e Cota (2007), a docente afirma que “ama” 

o que faz e que, para ela, as crianças são o maior motivo para permanecer em sala de aula. 

Mais uma vez, cabe retomarmos a questão postulada por Kramer et al (2005a): o “amor” seria 

uma forma de justificar, sem necessidade de explicações, sua permanência na EI, um trabalho 

com dificuldades e pouco reconhecimento social?  

 A professora também estabelece comparação entre as crianças com as quais atua na EI 

e as crianças do Ensino Fundamental e ressalta:  

 

“eles ainda são crianças (na EI) que vêm no professor um ser brilhante 
(...) isso te traz uma massagem no ego (...) para o ensino fundamental 
não tem mais essa visão” (Rose). 

 

 Rose, na verdade, evidencia o quanto se sente valorizada pelas crianças e o quanto 

essa relação com elas também constitui fator de permanência nesse trabalho. Em 

concordância, cabe lembrar o anunciado por Tiriba (2005). Segundo a pesquisadora, o 

envolvimento com as crianças pequenas na EI afeta as professoras, funcionando como 

“elementos realimentadores, mobilizadores, transformadores de si próprias, de sua 

subjetividade” (2005, p. 83) e, portanto, justificando suas permanências.  

  Ao se referir às funções da EI, a professora ressalta a necessidade da criança em ser 

cuidada e educada, mas evidencia as tensões que constituem seus sentidos sobre tal. Para ela, 

a tarefa de cuidar e de educar está definida apenas na pré-escola (EMEI), na qual ela destaca: 

“temos um cuidar, mas nós temos um tempo muito grande para o educar”. Já sobre a creche 



(CEI) relata: “um tempo muito grande é gasto no cuidar e sobra pouco tempo para o educar, 

para o pedagógico”. Assim, é possível notar que a professora atrela o significado de educar 

ao significado de pedagógico, ilustrado em seu discurso como “trabalhar com histórias, 

trabalhar com artes, com música, trabalhar com as diferentes linguagens”.  

 É interessante destacar que o que poderíamos considerar como evidente dicotomia 

entre o educar/cuidar, na qual apenas o “educar” é “pedagógico”, conflitua com a ideia de 

Rose sobre o cuidar realizado pelas professoras leigas, as ADIs, que continuam sem formação 

específica para atuar com crianças pequenas. Para a docente, elas executam um cuidar sem 

reflexão: “não tem o cuidar com reflexão, sem o por que estou fazendo isso? Elas não 

refletem sobre isso. É em série”. Assim, desse ponto de vista, é possível notar que, como tem 

formação, Rose considera o seu ato de “cuidar” na EI um cuidar diferente, com reflexão, um 

cuidar pedagógico, portanto indissociável ao educar. Mais uma vez é possível afirmar: o 

educar/cuidar não é simplesmente dicotomizado. Seu sentido, que por sua vez constitui o 

sentido sobre o trabalho na EI, é permeado pelas contradições.   

 De qualquer forma, ao mencionar que na creche há falta de tempo para “educar”, Rose 

assume que, nela, se sente desvalorizada. Algumas questões são importantes de serem 

discutidas. O significado socialmente construído acerca do trabalho na EI, especificamente a 

ideia de que não necessita de qualificação, aliada à ideia de que o “cuidar” é realizado por 

pessoas socialmente inferiores, afetam a professora e constituem seus sentidos sobre o 

trabalho. Ela, assim como as professoras pesquisadas por Gomes (2009), afirma que o 

trabalho na creche prioriza as ações de cuidado, e isso a faz se sentir desvalorizada. A esse 

respeito, Cota (2007) ressalta que é como se as profissionais que atuam em creche não 

considerassem seu trabalho como de professora.  

 Apesar do impasse, Rose, diferente das educadoras pesquisadas por Gomes (2009), 

não evidencia desejo em mudar de trabalho, ao contrário, mostra que está em dúvida se 

assume ou não o cargo de coordenadora pedagógica, ao qual foi aprovada no concurso:  

 

“uns momentos que está claro que tenho que ir, em outros eu ainda acho 
que a sala de aula é o lugar na escola mais tranquilo e onde você se 
realiza mais é com as crianças” (Rose). 
 

 Outro fator sobre a função da EI refere-se às diferenças atribuídas por Rose entre a 

escola pública e a escola privada. Para ela, o fato de as famílias pagarem parece atribuir à EI 

na rede privada uma conotação superior à da rede pública.   



 As crianças permanecerem meio-período na escola privada configura em um trabalho 

cujo objetivo, “se desvincular um pouquinho da família”, é diferente do objetivo da escola 

pública. Sobre esta, Rose, ao mesmo tempo em que reconhece o direito da criança em 

frequentar instituições de EI para se desenvolver, estabelece a ela função compensatória:  

 

“muitas vezes, eles não têm na família oportunidade de estar tendo 
outras informações, outros meios de... sei lá da arte, da música, de outro 
tipo de contato com essa cultura social (...) (Além disso) o cuidado está 
sendo transferido para nós, professoras, todo cuidado que é dever da 
família, como cortar unha, dar banho nessas crianças todos os dias” 
(Rose). 

 

 Mais uma vez, o sentido evidenciado pela professora corrobora ao anunciado por 

Kuhlmann Jr. (1998), sobre as diferenças entre os tipos de instituições e objetivos de acordo 

com a classe social das crianças atendidas. Apesar de sua atuação em escola privada e pública 

ser no mesmo bairro (caracterizado como “verde”, isto é, com baixo índice de exclusão 

social), a própria professora atribui diferenças sobre o público atendido, atribuídas, no 

entanto, às famílias. 

 Segundo Rose, as famílias das crianças na escola privada buscam à EI pensando na 

“formação” dos filhos:   

 

 “Tinha mãe que trabalhava, mas ela sempre tinha com quem deixar. Em 
um período ela fica com a avó, com a empregada (...) E eles só iam 
aquele período para a escola. Era uma clientela diferenciada do que 
hoje eu vivo” (Rose) 
 
 

 Já na escola pública, ela relata que os pais, essencialmente das crianças da creche, 

buscam a EI para serem cuidadas enquanto trabalham e não porque querem oportunizar aos 

filhos um espaço de aprendizagem, socialização e escolarização. E sobre isso diz:   

 

E se vê que ainda as pessoas não têm essa visão de escola, elas ainda 
acham que é assistencialismo mesmo. Eu acho isso péssimo” (Rose). 

 
 É possível notar que Rose, por meio do discurso de que a EI é direito da criança, 

desconsidera sua constituição histórica, originada na necessidade das famílias em ter um 

espaço para deixarem as crianças enquanto trabalham. O fato é que, também historicamente, 

esse processo foi constituído em meio a interpretações ideológicas como, por exemplo, de que 

a família pobre que procura a EI atesta sua incapacidade diante a educação e cuidado dos 



filhos. Rose chama de assistencialismo o que Kuhlmann Jr. (1998) já nos chamava atenção: 

não é “assistencialismo”, são práticas educacionais assistencialistas pautadas na submissão, 

humilhação, como se o atendimento fosse um favor, caridade ou dádiva.  

 Sim, a EI é uma etapa da Educação Básica e, antes de tudo, direito da criança, 

assegurado legalmente, mas também é necessidade social. As famílias, quaisquer sejam, têm 

necessidade e direito em compartilhar a educação dos filhos com o Estado, sendo por 

necessidade de trabalhar ou por qualquer outro motivo.  

 Por fim, Rose justifica a diferença entre as famílias das crianças da escola pública e as 

da escola privada pelo que chama de “nível cultural” dos pais. Ideologicamente, a professora 

reproduz a ideia de que, se os pais tivessem melhor formação, compreenderiam a função da EI 

e teriam condições de pagar por esse serviço.  A docente desconsidera todas e quaisquer 

determinações sociais que constituem a condição objetiva de nosso país, marcada pela 

desigualdade social, pelos subempregos, pelos baixos salários. Ela afirma: 

 

“o pai da classe social mais baixa não sabe o que é melhor para o filho 
dele, ele acha que o melhor pro filho dele é ficar ali o dia inteiro, comer, 
beber, tomar banho e sair sem nenhum machucado da escola”. (Rose) 

 

 Mais uma vez é possível notar a influência dos discursos neoliberais na constituição 

dos sentidos dos professores. Nesse caso, Rose desconsidera a EI como um direito público, 

que deve ser oferecido pelo Estado, sob o discurso do direito à liberdade de escolha do 

serviço, em busca de qualidade.  

 Ao se referir ao tratamento recebido pelas famílias, Rose também apresenta sentidos 

tensionados pela diferença entre o público e o privado. Para ela, nesta, sempre foi chamada de 

“tia”, o que considera “uma forma carinhosa de se referir, não de desqualificar o 

profissional”, tal como é considerado naquela. Mais uma vez, cabe voltarmos a Freire (2006) 

que, como vimos, nos chama atenção à armadilha ideológica do termo. Para ele, aceitar, assim 

como Rose, a identificação retira “algo fundamental à professora: sua responsabilidade 

profissional de que faz parte a exigência política por sua formação permanente” (2006, p. 

11).  

 Com relação a como considera ser vista pelos outros enquanto professora de EI, Rose 

evidencia um avanço na opinião das pessoas. Segundo ela, quando iniciou na EI se sentia 

desvalorizada, tanto pela família, como pelos amigos, que reduziam seu trabalho ao brincar. A 

despeito disso, duas questões cabem ser destacadas.  



 A primeira refere-se à relação dialética constitutiva da dimensão subjetiva dos 

fenômenos. No caso, a EI encontra-se em um momento histórico e social de mudanças 

objetivas e subjetivas. Mudanças subjetivas ocasionaram um movimento social em prol da EI, 

que por sua vez, constituiu mudanças objetivas, traduzidas em avanços legais. Esses avanços 

conferem transformações subjetivas que explicam, nesse sentido, a mudança na opinião das 

pessoas sobre a EI, tal como relatado por Rose. 

 A segunda refere-se ao significado constituído socialmente sobre a brincadeira. Apesar 

do aumento no número de pesquisas que revelam e discutem a importância do brincar para o 

desenvolvimento infantil44, esse continua considerado, socialmente, uma atividade de menor 

importância, esvaziada de “conteúdo”45. O fato é que esse significado sobre a brincadeira, 

além de desvalorizar a EI, muitas vezes incita práticas nas quais essa é considerada “descanso 

ou prêmio, em oposição ao trabalho sério” (Paniagua e Palácios, 2007, p. 19).  

 Rose também expressa que se sente desvalorizada pelo sistema em que atua como 

professora de creche: “o CEI não é valorizado dentro da nossa rede. Nós, professoras de 

CEI, sentimos muita angústia”.  

A professora ilustra as diferenças objetivas nas condições de trabalho na creche e na 

pré-escola e destaca, por exemplo, o fato de os professores que atuam em creche não terem o 

direito aos mesmos períodos de férias e recessos dos professores que atuam nas outras etapas: 

“Na EMEI não tem isso. A EMEI é escola. Tanto é que quando o pai tira do CEI e vem para 

EMEI, ele aceita ter férias”. Essas diferenças são evidenciadas desde a constituição histórica 

da creche, conforme visto na retomada histórica da própria rede pública municipal de São 

Paulo, realizada neste trabalho.  

Aqui, entretanto, cabe destacar o recurso utilizado pela professora para justificar sua 

reivindicação por férias: a necessidade de a criança descansar e ter assegurada sua 

individualidade. Não discordando desse argumento, é interessante, novamente, retomarmos os 

postulados de Freire (2006). Rose, influenciada pelo que o autor chama de “sombra 

ideológica”, parece ter medo, ou vergonha, em assumir seu desejo por férias, como se isso 

proclamasse uma irresponsabilidade perante seu trabalho. Sobre isso, Freire (2006) alerta: “a 

                                                 
44  Segundo Leontiev (1988), há um mundo objetivo que “(...) inclui não apenas os objetos que constituem 
o mundo ambiental próximo da criança, dos objetos com os quais ela pode operar, e de fato opera, mas também 
os objetos com os quais os adultos operam, mas a criança ainda não é capaz de operar, por estarem ainda além de 
sua capacidade física (...)” (p. 120). E ainda questiona: “Como é que a criança toma consciência desse mundo 
mais amplo de objetos humanos?” (p.120). Conclui: é por meio da brincadeira, do faz-de-conta, que a criança se 
humaniza. 
45  Contraditoriamente, nota-se uma ênfase do mercado na produção de brinquedo. Por meio das 
propagandas, as crianças são incitadas a cada vez mais “consumir” brinquedos, muitas vezes, inclusive, 
oferecidos como brindes, na compra de produtos voltados ao público adulto. 



ideologia (...) toma o protesto necessário da professora como manifestação de seu desamor 

aos alunos, de sua irresponsabilidade de tia” (p. 12). 

 Nesse sentido, Rose evidencia também a necessidade de diminuir a quantidade de 

alunos por sala, justificando que, com o atual número, oferece o “mínimo para as crianças”. 

Além disso, apesar de mostrar-se satisfeita com o salário na escola pública, completa: “Eu 

acredito que o professor da educação infantil deveria ser melhor pago? Claro (...) para ter 

melhor formação”.  

 A professora também expressa insatisfação com o acúmulo de cargos: “eu acho que 

professor que dobra período, a qualidade cai (...) Não te sobra tempo e, quando você tem um 

tempo, você está esgotado”, mas não estabelece relações com as condições salariais.  

 Enfim, é possível notar que Rose, ao mesmo tempo em que afirma que nunca se sentiu 

desvalorizada, também afirma que se sente desvalorizada pelo sistema público e pelas 

famílias das crianças, sobretudo na creche. Esse sentimento de desvalorização sobre seu 

trabalho na creche está diretamente relacionado ao que ela considera ser responsabilidade da 

família, delegada a ela, e ao que considera ações de cuidar. De qualquer forma, foi também 

possível notar um movimento de ressignificação em torno do educar/cuidar, que ora está 

dicotomizado, como quando afirma que na creche se “gasta” muito tempo com o cuidar, ora 

está indissociável, como quando apresenta a importância do cuidar com reflexão.  

    

6.3. Análise do sujeito III: Professora Luciana  

 

 Como visto no item 5.1.5 deste relatório, Luciana tem 26 anos, é pedagoga e atua, 

desde o término de sua formação, na Escola X: instituição privada de EI, localizada em um 

bairro caracterizado por Campos et al (2003), como bairro verde, isto é, com baixo índice de 

exclusão social.  

 

Núcleo I. Porque foi o que foi rolando. Não foi uma escolha.  

 

Neste núcleo, estão agrupados os trechos do discurso da Professora Luciana que 

evidenciam as questões referentes à sua trajetória na Educação Infantil e os sentimentos 

envolvidos nesse processo. São eles: 

 

“(...) eu terminei o colegial e não tinha a menor ideia do que eu ía fazer. Eu não sabia 

mesmo” 



 

“Daí eu conversando um pouco com a minha mãe e (...) ela falou: “ah, acho que daria certo 

você fazer pedagogia, porque não é um campo restrito” (...) a pedagogia me passou a 

sensação assim de que era um campo mais aberto, podia ter vários campos de trabalho” 

 

“(minha mãe) incentivou porque eu não tinha a menor ideia do que queria fazer mesmo”  

 

“E nunca parei para pensar: ah, eu gosto de criança, vai dar certo”. Não, não foi”  

 

“Quando eu tinha que fazer estágio em outras escolas, durante a faculdade (...) a primeira 

vista, assim, eu pensei: ‘não vou trabalhar com criança’ ” 

 

“(na formação de alfabetizadores) não ganhava, não era um trabalho valorizado, mas 

enquanto eu fazia faculdade, eu não sentia falta disso”  

 

“(primeiro emprego em escola) Se eu não curtir, ótimo. Eu vou embora e vamos ver o que eu 

vou fazer da vida. E aí eu gostei muito. Me dei super bem” 

 

“(...) eu fui para a pós e aí (...) eu conheci a coordenadora do infantil lá na pós (...) aí ela me 

chamou para substituir. Não sabia se ía dar certo, se eu ía curtir (...) eu fui me 

entregando...aí eu gostei muito. Eu não imaginava que ía ser tão legal. Eu nunca tive essa 

coisa de gostar muito de criança” 

 

(ida para a educação infantil) “Porque foi o que foi rolando... Não foi uma escolha. Se 

tivesse vaga no fundamental, era no fundamental que eu estava até hoje” 

 

(satisfação) “Com a profissão, sim (...) Estou tão tranquila lá, estou gostando tanto de 

estudar e trabalhar, só” 

 

 Nesse núcleo, é possível notar que Luciana não construiu um projeto de trabalho na 

EI. Ela relata que, por influência da mãe, foi cursar Pedagogia, mas que nos primeiros 

estágios obrigatórios chegou a pensar: “não vou trabalhar com criança”.  



 Luciana, enquanto graduanda, passou pela experiência de atuar como formadora de 

professores alfabetizadores, mas, segundo ela, não era um trabalho valorizado, pois não era 

remunerado.  

 A professora também relata que foi trabalhar na escola, na EI, por acaso, mas 

completa: “eu fui me entregando... aí eu gostei muito. Eu não imaginava que ía ser tão legal. 

Eu nunca tive essa coisa de gostar muito de criança”. Luciana afirma estar satisfeita com a 

profissão.   

 

Núcleo II. Para que eu estou lá? Eu estou lá para lavar os óculos da filha dela três vezes 

por dia e limpar o nariz cinco? Eu não estou lá para isso. 

 

Este núcleo agrupa os trechos do discurso da Professora Luciana que evidenciam o 

que ela considera ser a função da Educação Infantil e de seu trabalho enquanto professora 

dessa etapa. São eles: 

 

 

“(...) sabe o que faço com meus alunos, de estudar, de pesquisar e fundamentar a prática” 

 

“Mas a gente percebe que, de repente, a gente precisa dar luz ao trabalho. Mostrar a 

evolução do desenho da criança, a importância que a criança está dando, por exemplo, em 

um Grupo 3, já de reconhecer o seu nome, de localizar seus pertences pelo seu nome, ou de 

nomear essas coisas... Esses trabalhos iniciais” 

 

“Para que eu estou lá? Eu estou para lavar os óculos da filha dela três vezes por dia e limpar 

o nariz cinco? (...) Eu não estou aqui para isso. Eu vou fazer à medida que sentir 

necessidade” 

 

“Eu gostei muito de trabalhar com alfabetização” 

 

“O que a gente faz, tanto para o restante da escolaridade, para o Fundamental, o trabalho 

que a gente se desenvolve já muda, já planta uma sementinha que vai sendo mudada no 

cidadão que a gente está formando. A gente não pensa só no trabalho, a gente pensa na 

formação íntegra, completa da pessoa (...) não só dos conteúdos, mas dessa questão da 



preocupação que a escola tem com a formação do sujeito moral, autônomo socialmente (...) A 

gente é heterônomo em alguns momentos, mas a gente não quer formar pessoas assim” 

 

“Eu acho que trabalho mesmo... a gente tem que elaborar muito mais modalidades didáticas, 

projetos, sequências, atividades permanentes... Elaborar, justificar, pensar muito mais nisso, 

sem apoio de material do que elas, porque elas (professoras do ensino fundamental) têm um 

livro, ou de história, ou de geografia (...) A impressão que eu tenho é que é mais fácil ser 

professora do fundamental, porque são mais salas, a coordenadora é uma só, as questões 

com as mães são menores, tem a questão com a criança, com o conteúdo, a dinâmica é muito 

mais rápida, de conteúdos e lição, sei lá (...) elas têm umas demandas maiores de falar de 

aluno, falar de conteúdo, mais do que a gente” 

 

“A gente (professor de EI) tem um pouco dessa relação de cuidar da criança, das relações 

entre eles, mais do que elas (professoras do Ensino Fundamental). A gente tem que ter um 

olhar mais atento para cada um e como cada um está desenvolvendo. E elas mais na questão  

‘está conseguindo fazer, ou não está conseguindo fazer’ (...) a gente tem que estar atento às 

interações que estão fazendo, com quem está brincando e isso elas não olham (...) elas 

dividem um pouco a responsabilidade, por isso acho que fica um pouco mais fácil (...) A 

gente na EI tem que estar atento a isso, até porque a mãe pergunta no final” 

 

“Eu acho que as crianças têm que brincar, muito. É o maior momento que elas têm para 

aprender a se relacionar, por meio dos conflitos elas vão aprender qual o melhor jeito de 

solucionar, isso é muito rico (...) é o momento de começar a interagir mesmo com o mundo, 

fora do mundinho da casa delas” 

 

“Eu acho que cuidar da criança na escola como educadora não é só um cuidar sem intenção, 

tem uma intencionalidade e essa intencionalidade já transforma o ato de cuidar numa 

questão de educação (...) um cuidar para que nada de mal aconteça, para que dê tudo certo. 

Para mim, o cuidar vem nessa linha. E eu não estou lá para cuidar de ninguém” 

 

“(...) fico incomodada em pensar que isso (cuidar) é valorizado, que alguma coisinha assim é 

super valorizado em detrimento de várias outras super bacanas que acontecem e que estão 

também na minha função de educadora, entendeu? De mobilizá-los para formar leitores 

desde o G3, G2 (...) Envolver as crianças com a questão da leitura (...) todas essas coisas que 



a gente faz e fora isso, todos os projetos, as sequências, tal, é muito mais importante para 

eles e tudo isso está envolvido ali, a gente tem a hora de fazer as coisas que são relacionadas 

a cuidado, à higiene, a gente faz tudo isso durante a tarde, mas como eu faço na minha vida, 

como todo mundo faz e tem que fazer, porque são crianças pequenas” 

 

 

 Nesse núcleo é possível destacar que Luciana considera o trabalho na EI como um 

trabalho que visa a formação íntegra e completa da pessoa. Em uma de suas falas, afirma: “a 

gente planta uma sementinha que vai sendo mudada no cidadão que a gente tá formando (...) 

a gente pensa não só nos conteúdos (...) mas na formação do sujeito moral, autônomo 

socialmente”.  Já em outra fala, afirma que considera a EI o momento da criança brincar, 

aprender a se relacionar, interagir com o mundo.  

 Ao falar sobre sua função como professora de EI, Luciana faz comparação com 

professoras que atuam no Ensino Fundamental: para ela, parece mais fácil ser professora de 

Ensino Fundamental, pois há apoio de material didático e a relação com as crianças se resume 

a conteúdos e lições. Além disso, o professor de EI tem uma relação de cuidar da criança, 

atentar para seu desenvolvimento e as relações entre elas, e justifica: “até porque a mãe 

pergunta no final”.  

 Luciana define que o cuidar na escola “não é só um cuidar sem intenção, tem uma 

intencionalidade e essa intencionalidade já transforma o ato de cuidar numa questão de 

educação”, mas, no mesmo trecho, afirma: “eu não estou lá para cuidar de ninguém”. Da 

mesma maneira também questiona: “Para que eu estou lá? Eu estou lá para lavar os óculos 

da filha dela três vezes por dia e limpar o nariz cinco? Eu não estou aqui para isso”. A 

professora ressalta que, nesse sentido, o cuidar é mais valorizado em detrimento do que 

considera “outras coisas bacanas que acontecem”. A professora revela que se sente 

incomodada com isso e que cabe ao professor “dar luz” ao seu trabalho e evidenciar que o 

trabalho na EI objetiva também que a criança reconheça seu nome, localize seus pertences, 

nomeie esses pertences, evolua no desenho, se envolva com a questão da leitura. Nesse 

sentido, a professora chega a afirmar: “Eu gostei muito de trabalhar com alfabetização”.  

 

Núcleo III. A gente precisa justificar para eles (pais) o quanto eles pagam de 

mensalidade, porque é muito caro e eles reclamam muito. E aí a gente justifica isso pelo 

trabalho. 

 



Neste núcleo, reúnem-se as frases nas quais o sujeito refere-se à sua relação com as 

famílias das crianças com as quais trabalha e o que considera ser a opinião dessas famílias 

sobre seu trabalho. São elas: 

 

 

(famílias de crianças maiores/menores) “É muito diferente. As mães amadurecem muito. 

Como eu já trabalhei lá na escola desde o G3 até o G5, a relação com as mães do G3 é uma, 

a relação com as mães do G5 é outra, o G4 é uma passagem. É a maior briga na escola, 

porque as mães que entram no G2 e no G3 tratam a gente como cuidadora” 

 

“no grupo 3 eu me sentia um pouco como cuidadora (...) eles (pais) queriam saber se a 

criança se a criança estava bem, estava brincando, estava interagindo, pronto! (...) o que está 

aprendendo, o que não está aprendendo, não é interesse deles.” 

 

“A gente não se sente menosprezada por isso, mas a gente sabe que é uma briga e a gente 

precisa mostrar que não é só isso, né? Que a escola não é só... até porque a gente precisa 

justificar para eles o quanto eles pagam de mensalidade, porque é muito caro e eles 

reclamam muito. E aí a gente justifica isso pelo trabalho” 

 

“No G5, elas já querem ver o resultado do nosso trabalho, principalmente na alfabetização 

(...) algumas querem resultado e valorizam nosso trabalho, por conta de saber que vai ter o 

resultado que espera, sabe, que não é fácil...” 

 

“No G5, a gente começa o ano falando para eles o trabalho que vai ser desenvolvido com 

alfabetização. E assim: todas as crianças evoluem muito e começam a se envolver muito com 

a escrita, com a leitura, com a matemática e levam isso para casa. Então, os pais já mudam 

totalmente a postura com a gente (...) Os pais participam muito mais” 

 

“Não (sentia-se desvalorizada no G2). Eu sentia que tinha um equívoco (...) Incomodava... 

me incomoda (...) mas não é uma questão de desvalorização” 

 

“Eu tenho uma relação difícil com os pais das crianças (...) Eu falo com a criança, eu 

conquisto a criança, não quero conquistar o pai. E isso precisa fazer, então eu sofro um 



pouco com isso, mas o trabalho com as crianças compensa (...) Na escola precisa (fazer 

isso...) “ 

 

(motivo das famílias matricularem as crianças na EI) “(...) muitas é porque não quer ficar 

com a criança em casa (...) algumas, porque acreditam que é necessária mesmo para criança 

ter outros contatos, aprender a conhecer regras, respeitar regras, e dessa convivência mesmo 

(...) que em casa não vai ter” 

 

(educação infantil profissão desvalorizada) “Eu acho que é desvalorizada porque as 

pessoas... acho que não está certo, não é essa a ideia, não poderia ser, mas eu concordo que 

é, que apareça. Eu acho que justifica um pouco essa relação que os pais têm de que se eu 

contratar uma babá para ficar com meu filho, às vezes, vai dar até mais certo do que eu levar 

lá como um monte de professoras (...) Mas eu acho que é desvalorizada mesmo, porque 

parece que é muito fácil trabalhar com crianças, né!?”  

 

“(...) mas eu não me sinto desvalorizada lá, por mais que tenha alguns pais que reclamem 

umas coisinhas assim, não são todos (...) quando chega a reclamação do pai lá, a 

coordenadora fala (...) que eu estou preocupada com outra coisa (...) Eu sou a única 

professora que tem pós-graduação lá (...) Ela (coordenadora) defende por esse lado, da 

formação (...) Então, por isso, eu não me sinto desvalorizada. A maioria dos pais valoriza 

também...” 

 

 Luciana evidencia diferença na relação com as famílias de acordo com a idade das 

crianças. Segundo ela, as famílias das crianças menores, que têm entre 2 e 3 anos de idade, 

consideram as professoras como “cuidadoras”. Em trechos de sua fala, Luciana afirma: “É a 

maior briga na escola (...) eles (pais) querem saber se a criança estava bem, estava 

brincando, estava interagindo, pronto!”. Apesar da afirmação de que esse comportamento 

dos pais gera “briga” na escola, também afirma: “a gente não se sente menosprezada por isso 

(...) Me incomoda, mas não (me sinto desvalorizada)”. E assim, a professora recorre a outro 

fator: é necessário evidenciar que “não é só isso”, isso é, que não é só um “cuidar”, como 

significado por ela, para justificar a alta mensalidade paga pelas famílias.  

 Já na relação com as famílias das crianças maiores, Luciana relata uma mudança de 

postura. Segundo ela, como o trabalho envolve alfabetização, os resultados são evidentes e, 

por isso, os pais valorizam mais.  



 Luciana evidencia que não tem uma boa relação com os pais das crianças com as quais 

trabalha. Afirma: “eu conquisto a criança, não quero conquistar o pai” , mas ressalta que isso 

faz falta no trabalho na escola privada. A professora relata também que, quando há 

reclamação dos pais sobre seu trabalho, há defesa por parte da escola, que utiliza como 

argumento sua formação acadêmica. Esse fato a faz sentir valorizada. 

 Luciana reconhece que exerce um trabalho desvalorizado, o que, segundo ela, justifica 

o fato de as famílias, muitas vezes, optarem por uma babá para ficarem com os filhos ao invés 

de matriculá-los na EI.  

 

Núcleo IV. Não valorizam, nem desvalorizam. Valorizam e desvalorizam. 

 

Este núcleo reúne as frases que indicam o que o sujeito considera serem as opiniões e 

as concepções das pessoas sobre seu trabalho. São elas: 

 

 

“Na minha família eles compreendem muito bem, porque tem muito professor (...) eu 

converso muito com eles sobre tudo que eu estudo” 

 

“Não me incomoda a relação da minha família... Eles não comentam nada, não valorizam, 

nem desvalorizam” 

 

“Agora os amigos... é engraçado. Tem uns que comentam que... aquela coisa: “Ah, você não 

faz nada, fica brincando a tarde inteira (...) A impressão que eles passam é essa. Mas é na 

brincadeira, porque a gente conversa muito, eu conto tudo o que eu aprendo, o que eu estudo. 

Eles vêem que eu não estou de brincadeira”  

 

“(...) ficar lá brincando junto com elas a tarde inteira é muito fácil e essa visão que meus 

amigos têm (...) Eu acho que essa coisa, essa brincadeira que sai da boca deles, que são 

pessoas entendidas, que eu sempre explico um pouquinho o que acontece, sai não é à toa. 

Muita gente pensa realmente assim, quem não pensa somos nós, só, que estamos lá no dia-a-

dia, e sabe que não é isso”. 

  



 Nesse núcleo, é possível notar que, para Luciana, em sua família “não valorizam e não 

desvalorizam” seu trabalho, mas que para os amigos seu trabalho representa “não fazer nada” 

ou “brincar a tarde inteira”.  

 

Núcleo V. Meu salário não é pouco, mas não é o justo. Formação é uma super 

valorização.  

 

Neste núcleo estão agrupados os trechos do discurso do sujeito que se referem às suas 

condições e o que considera ser valorização de seu trabalho. São eles: 

 

 

“ela (amiga que trabalha em outra instituição) recebe o dobro do que eu recebo, mas eu 

jamais trabalharia lá, porque eu não acredito na proposta”  

 

 “Não é um salário... não é que é pouco, perto de muitas escolas, está bom, mas não é o justo 

(...) pensando que duas crianças pagam meu salário (...) pela quantidade de trabalho que a 

gente tem, de horas trabalhadas, não só dentro da escola, a gente leva muito trabalho para 

casa, dos estudos, das reuniões pedagógicas, um monte de texto para ler, relatório para fazer 

(...) É muito trabalho para casa, a gente vive brigando, mas não adianta” 

 

(direção/coordenação) “(...) elas tentam até nos valorizar por toda a formação que a gente 

tem, por tudo que oferece para gente” 

 

(acha que a formação oferecida pela escola é uma forma de valorizar) “Eu acho (...) Eu sinto 

que continuo estudando e eu gosto muito disso. Gosto. Gosto de estudar. A gente está sempre 

refletindo sobre a nossa prática e tentando fundamentar. Refletindo através de 

fundamentação teórica (...) eu acho legal, porque a gente consegue relacionar o tempo todo 

com a prática e avaliar a prática e planejar de outras formas. A gente tem milhares de 

assessorias” 

 

“o currículo de funcionário da “Escola X”, quando apresentado a outras escolas 

construtivistas, porque tradicional nem vai conhecer, é super valorizado, você entra. Tem 

vaga, você está dentro (...) A gente está lá, porque gosta de lá, mas (formação) é uma super 

valorização. A gente sabe que não é em todo lugar que tem” 



 

 

 Luciana, nesse núcleo, evidencia que não considera seu salário justo, comparando ao 

valor da mensalidade paga por cada criança matriculada na escola. Ela afirma: “não é pouco 

(...) mas não é o justo (...) pensando que duas crianças pagam meu salário”. Outra questão 

aqui evidenciada por ela é a quantidade de atividades que é obrigada a desenvolver fora de 

seu horário de trabalho, como relatórios, registros, textos para ler.  

 É também possível observar que a formação é considerada a maior forma de 

valorização de seu trabalho.  

 

Síntese - Professora Luciana  

 

 Conforme relatado, o terceiro sujeito desta pesquisa, a Professora Luciana, não atua e 

nunca atuou em escolas públicas. Entretanto, ao falar sobre seu trabalho na escola particular, 

revela sentidos e permite dar visibilidade a uma realidade da EI pouco estudada.  

  Luciana não revela um projeto para trabalhar na EI. A professora relata a dúvida 

apresentada sobre o curso superior que faria, após concluir o Ensino Médio. De qualquer 

forma, fazer a graduação constituía-se em um projeto certo em sua vida. Ela afirma que, por 

influência da mãe, docente no curso de Pedagogia em uma faculdade privada de São Paulo, 

fez sua opção. Para Luciana, o curso teria um vasto campo de atuação.  

 É interessante destacar que a professora reside em um bairro com baixo índice de 

exclusão social e várias pessoas de sua família atuam no magistério: a mãe, principal 

incentivadora, inclusive, no Ensino Superior. Esse dado corrobora os dados de Kramer et al 

(2005a), pois dentre os principais motivos de inserção na EI apresentados pelas professoras 

por elas estudadas, há o que se refere à influência familiar. Por outro lado, cabe retomar, que 

contraria o que aparece na pesquisa de Anyon, citada por Cerisara (1996), de que as meninas 

da classe média ou provenientes de famílias ricas são incentivadas por essas a optarem por 

carreiras que desenvolvam potenciais diferentes daqueles relacionados como extensão dos 

papéis domésticos, como é o magistério, principalmente na EI.  

 Luciana relata que nunca expressou “paixão” por crianças e que, inclusive, ao cursar 

os estágios obrigatórios, durante a graduação, chegou a pensar: “não vou trabalhar com 

criança”. Assim, enfatiza que sua entrada na EI foi por acaso, mas que passou a gostar muito: 

“Eu não imaginava que ía ser tão legal. Eu nunca tive essa coisa de gostar muito de 

criança”. É possível afirmar que Luciana vai de encontro à ideia de amor às crianças, amor à 



profissão, vocação, capacidade inata para o trabalho, assim como aparece nas pesquisas de 

Arce (2001a), Alves (2006), Oliveira et al (2006), Dieb (2006), Cota (2007) e Kramer et al 

(2005a).    

 A professora, apesar de considerar que o objetivo da EI é a formação íntegra e 

completa da criança e que essa é uma etapa na qual ela precisa brincar, se relacionar, interagir 

com o mundo, também expressa:  

 
 “a gente planta uma sementinha que vai sendo mudada no cidadão que 
a gente ta formando (...) a gente pensa não só nos conteúdos (...)” 
(Luciana).  

 
 Algumas questões cabem ser destacadas. A professora acompanha os postulados no 

ordenamento legal e pesquisas referentes à EI e afirma que a finalidade da EI é o 

desenvolvimento integral da criança; destaca a importância do brincar e da interação nessa 

etapa da educação, mas, ao mesmo tempo, expressa uma concepção de criança pautada na 

ideia de que essa é um vir-a-ser, alguém pensado a partir de suas possibilidades futuras, que, 

portanto, necessita de uma educação que dispõe condições de torná-la um bom adulto46.   

 Além disso, é também importante considerar o trecho no qual a professora se refere 

aos conteúdos. Luciana, além de afirmar que não se preocupa apenas com “conteúdos”, 

quando se refere ao trabalho dos professores de Ensino Fundamental, ressalta que esse deve 

ser mais fácil, pois nele, a relação com as crianças se resume a “conteúdos e lições”. É 

possível notar que, para a professora, o significado de “conteúdo” está associado à ideia de 

escolaridade, portanto, secundarizado na EI: “a gente pensa não só nos conteúdos”. Nesse 

sentido, Luciana traduz o já anunciado nesse trabalho de que há um significado socialmente 

compartilhado acerca da escola e do trabalho docente: escola é o lugar de aprender conteúdos 

curriculares, ensinados pelo professor, que aplica lições e provas, corrige trabalhos, premia e 

castiga. 

 Aqui, é também importante relacionar o que a professora aponta acerca do 

educar/cuidar: 

 

                                                 
46  Sobre isso, é interessante destacar a influência de dois importantes autores para a área de EI: Jean 
Jacques Rousseau (1712- 1778) e Friedrich Froebel (1782-1852). O primeiro tem o mérito de atribuir 
importância à infância como um tempo de vida, mesmo considerando essa como um tempo à parte, no qual a 
natureza humana não deve ser corrompida; enquanto o segundo é considerado o fundador do “jardim-de-
infância”, expressão utilizada para caracterizar o atendimento à criança pequena, associada a uma planta em fase 
de formação, que deve ser cuidada para que cresça de maneira saudável. Para saber mais, ver Arce (2002) 



 “não é só um cuidar sem intenção, tem uma intencionalidade e essa 
intencionalidade já transforma o ato de cuidar numa questão de 
educação (...) (mas) eu não estou lá para cuidar de ninguém” (Luciana).  

 
 Em seguida, afirmando: 
  

 “Para que eu estou lá? Eu estou lá para lavar os óculos da filha dela 
três vezes por dia e limpar o nariz cinco? Eu não estou aqui para isso” 
(Luciana).  

 

 Apesar de definir o “cuidar” como um ato de educação, pautado por uma 

intencionalidade, Luciana recusa que esse seja sua função: “eu não estou lá para cuidar de 

ninguém”. Além disso, a professora mostra-se incomodada com o que considera ser 

valorização do cuidar pelas famílias das crianças com as quais trabalha. Segundo ela, há 

“outras coisas bacanas que acontecem”: reconhecer o nome, localizar e nomear pertences, 

evoluir no desenho, envolver-se com a leitura. Luciana também cita, sobre seu trabalho, as 

modalidades organizativas de conteúdo, dentre elas, os projetos, as sequências didáticas, as 

atividades permanentes.  

 É possível notar em Luciana um movimento de ressignificação acerca do 

educar/cuidar. A professora define o “cuidar” como um ato de educação, mas ao mesmo 

tempo, se recusa a fazê-lo. Da mesma forma, associa a ideia de “conteúdo” às disciplinas 

escolarizadas; relata que essas devem estar secundarizadas na EI, mas assume que escrever o 

nome, nomear pertences, envolver-se com a leitura, atividades típicas do processo de 

alfabetização, são coisas que deveriam ser mais valorizadas. Luciana, apesar de reconhecer 

que os conteúdos escolarizados não compõem o objetivo único de trabalho na EI, ainda os 

considera mais importantes. É como se as ações de educar/cuidar, que, conforme apontado 

por Faria (2007), pautam o trabalho na EI, não fossem conteúdos suficientes para caracterizá-

la como professora.  

 Nesse movimento de ressignificação, Luciana evidencia o conflito anunciado por 

Kramer et al (2005a): muitos professores apresentam sentimento de desvalorização ao 

desempenhar funções relacionadas ao que consideram “cuidar”.  Além disso, o discurso da 

professora vai ao encontro do ressaltado por Azevedo e Schnetzler (2005): o “status” 

atribuído ao professor de EI o leva a buscar práticas próximas das desenvolvidas no Ensino 

Fundamental.  

 Referindo-se à sua função, Luciana ainda ressalta a necessidade de observação do 

desenvolvimento da criança, suas relações na escola, mas justifica: “até porque a mãe 



pergunta no final”. Sobre isso, é possível notar que a professora expressa notável incômodo 

com a preocupação das famílias, sobretudo das crianças menores, de 2 e 3 anos de idade, com 

o bem-estar e com as interações. Ela afirma: “tratam a gente como cuidadora”, mas ressalta: 

“a gente não se sente menosprezada (...) não me sinto (desvalorizada)”. 

 Nota-se que Luciana, ao mesmo tempo em que evidencia a presença de um sentimento 

de desvalorização ao ter como função de seu trabalho educar/cuidar e expressa incômodo com 

o tratamento recebido pelas famílias, afirma não sentir-se desvalorizada. A professora utiliza 

o seguinte recurso: é necessário “dar luz” ao trabalho, mostrar para as famílias que a EI não é 

“só” brincadeira e interação, não para valorizar seu trabalho (já que não se assume 

desvalorizada), mas para justificar a alta mensalidade paga por elas.  

 Como visto, Luciana considera o brincar uma das funções da EI. No entanto, admite 

que, quando questionada pelas famílias sobre as brincadeiras desenvolvidas pelas crianças, 

sente-se como “cuidadora”.  Ela afirma: “o que está aprendendo, o que não está aprendendo, 

não é interesse deles”. Aqui, observa-se, mais uma vez, o significado social da brincadeira. 

Nesse caso, a própria professora desconsidera a relação da brincadeira com a aprendizagem, 

como se, pela ausência de conteúdos formais escolarizados, essa não fosse possível.   

Além disso, nota-se que Luciana justifica muitas de suas ações pelo fato de as famílias 

pagarem pelo serviço de EI.  Apesar de considerar que a boa relação entre professores e 

famílias é fundamental na escola privada, já que isso pode se configurar como fator de saída 

ou de permanência da criança, ela afirma: “eu tenho uma relação difícil com os pais das 

crianças (...) Eu falo com a criança, eu conquisto a criança, não quero conquistar o pai”. 

Corrobora, assim, o anunciado por Paniagua e Palacios: 

 
A questão das relações família-escola não é simples. Inúmeros educadores e 
professores, muito competentes com as crianças, sentem as relações com os pais 
com um aspecto conflituoso. Há inclusive os que consideram que essa faceta é 
algo secundário e que seu trabalho consiste em educar crianças, não em 
trabalhar com adultos (2007, p. 211). 

 

Luciana também ressalta que, à medida que as crianças vão crescendo e o trabalho 

volta-se cada vez mais à alfabetização, os resultados evidenciam-se, tornam-se visíveis. 

Justifica-se, assim, o valor da mensalidade e as famílias valorizam, participam, se aproximam 

da escola. A esse respeito há de se considerar que, historicamente, foi constituído um 

significado sobre a escola relacionado à noção de alfabetização, à apropriação de códigos e 

conceitos. Esse significado afeta a constituição de sentidos da professora e, talvez, justifique 



sua afirmação: “gostei muito de trabalhar com alfabetização”. É como se, para ela, esse fosse 

o momento de ser professora.  

A docente ainda reconhece que, para as famílias das crianças, seu trabalho poderia ser 

realizado por ela, professora, ou por uma babá, sem qualificação específica para educar/cuidar 

de crianças. É interessante lembrar que tal significado aparece, inclusive, em professores, 

como os pesquisados por Dieb (2006), que afirmam: qualquer pessoa sempre sabe o que fazer 

com criança pequena.  

 Ao falar sobre o modo pelo qual considera que sua família e amigos vêem seu 

trabalho, a professora afirma: “não valorizam e não desvalorizam”. No entanto, reconhece 

que muitos amigos relacionam seu trabalho ao “não fazer nada” ou “brincar a tarde inteira”. 

Aqui, além do desvalorizado papel social atribuído ao brincar, que, como vimos, também 

aparece nos sentidos da professora, cabe relacionar as questões apontadas por Cerisara (1996): 

a proximidade com as funções de casa, portanto, feminina, correspondem, muitas vezes, à 

desprofissionalização do trabalho na EI. Assim, perpetua-se a ideia de que, como não é um 

trabalho caracterizado pela racionalidade, pela objetividade e pelas relações interpessoais, é 

um trabalho em que “não se faz nada”.   

 Luciana, ao falar sobre suas condições de trabalho, ressalta que não considera seu 

salário justo: “não é pouco (...) mas não é o justo (...) pensando que duas crianças pagam 

meu salário”. Além disso, evidencia a quantidade de atividades necessárias de serem 

desenvolvidas fora de seu horário de trabalho. A professora relatou que sua base salarial 

mensal é maior que quatro salários mínimos, isto é, maior que o piso salarial dos professores 

de EI de escola privada da cidade de São Paulo, que, conforme citado, é de R$ 702,50. De 

qualquer forma, cabe também retomar que a professora chega a dar indícios de que considera 

o salário um dos fatores de valorização de seu trabalho, já que, quando se refere à sua 

experiência como formadora de professores, durante a graduação, afirma: não era um trabalho 

valorizado, pois não era remunerado.  

  É possível, ainda, notar que a formação é considerada, por Luciana, a melhor forma 

de valorizar seu trabalho. Segundo ela, o fato de a escola oferecer e incentivar a formação 

significa uma “super valorização”. Além disso, a professora evidencia a satisfação em 

estudar e trabalhar.  

 Por fim, cabe destacar algumas questões engendradas no sentido do trabalho 

constituído por Luciana. Nota-se, por exemplo, que todo o campo de sentido sobre a 

desvalorização de sua atividade encontra-se permeado pelas contradições acerca da função da 

EI e pelas relações estabelecidas com as famílias das crianças.  



 Luciana, apesar de não assumir sentimento de desvalorização com relação a seu 

trabalho, reconhece que esse é desvalorizado socialmente e indica fatores que caracterizam 

esse fato, como a opinião de seus amigos e a opinião das famílias das crianças com as quais 

atua. Segundo ela, as famílias relacionam sua atividade à atividade de uma babá, que não 

necessita de formação para tal, pois não percebem o sentido mais amplo, o sentido educativo 

do cuidar, a verdadeira função de educar/cuidar. No entanto, a própria professora também 

expressa contradições envolvendo essa questão. Ela, apesar de citar o cuidar que educa, citar a 

importância do brincar, evidencia que considera seu trabalho sem conteúdo, buscando, dessa 

forma, na escolarização, na alfabetização, qualificá-lo. O fato é que a professora reproduz 

exatamente o que a sociedade pensa sobre seu trabalho, ao mesmo tempo em que produz um 

movimento de significação que o contradiz.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 7. Conclusões sobre os sentidos dos sujeitos 
 
  
 Como dito, o objetivo desta pesquisa foi dar visibilidade aos sentidos subjetivos 

constituídos pelos professores de Educação Infantil sobre seu trabalho, buscando, neles, o 

impacto da sua desvalorização. Para tal, entrevistamos três sujeitos e construímos, com seus 

discursos, núcleos de significação.  

 Diante desses núcleos, é possível destacar questões constitutivas que perpassam o 

campo de sentido acerca da desvalorização do trabalho na EI, dentre elas: a função dessa 

etapa; a opinião da sociedade; as relações com as famílias; as condições objetivas de trabalho. 

Essas questões serão discutidas a seguir.  

 
 

7.1. A função da educação Infantil 

 

 Apresentamos, no início deste trabalho, as concepções histórico-sociais da EI, 

discutindo questões sobre sua função e especificidade, tal como postuladas pelas pesquisas e 

pelo ordenamento legal. No entanto, ao dar visibilidade aos professores, enquanto sujeitos 

constitutivos da EI, buscamos compreender seus sentidos subjetivos sobre isso.  

 É possível observar que a função da EI está, para as professoras entrevistadas nesta 

pesquisa, tensionada por determinações históricas e sociais. Elas citaram, por exemplo, 

mudanças históricas no papel da EI; diferenças de acordo com o segmento em que atuam, se 

em creche ou se em pré-escola; diferenças de acordo com o setor administrativo em que 

trabalham, se em escola pública ou se em escola privada. Entretanto, refletir sobre o que elas 

consideram ser função da EI requer, essencialmente, discutir as expressas contradições que 

envolvem a ideia do educar/cuidar.  

 À primeira vista, é possível afirmar que as professoras dicotomizam o educar/cuidar. 

Em Maria, por exemplo, o educar aparece relacionado à alfabetização, priorizado na pré-

escola; em Rose, o educar relaciona-se ao “pedagógico”, traduzido no trabalho com histórias, 

artes, músicas, também priorizado na pré-escola; enquanto que, para Luciana, o educar está 

relacionado aos conteúdos escolarizados. No entanto, também aparece, em Maria, a ideia do 

educar enquanto ajudar no desenvolvimento da criança, portanto, impossível de ser dissociado 

do cuidar; em Rose, a necessidade do cuidar com reflexão e, em Luciana, a relação à 

formação íntegra do sujeito, a necessidade do brincar e o cuidar como um processo de 

educação. Portanto, pode-se afirmar que o conceito, até então considerado dicotomizado, 



encontra-se em processo de ressignificação, um processo que poderá superar a separação 

educar/cuidar, mas que ainda se apresenta contraditório.  

 O educar relacionado ao escolarizar é o recurso utilizado pelas professoras que 

acompanham o avanço da EI, reconhecida como direito da criança, etapa da Educação Básica 

que objetiva seu desenvolvimento integral, mas que, na verdade, não conseguem traduzir esse 

processo para seu trabalho com crianças pequenas.  

Ora, à luz da teoria vigotskiana, aprendemos que a criança não nasce humana; nasce 

com a capacidade biológica de constituir-se como tal, em um processo que ocorre na e pela 

interação social. Nesse sentido, a educação da infância é concebida como o início do processo 

de humanização (MELLO, 2007), no qual, por exemplo, todas as ferramentas culturais, desde 

mamadeira, chupeta, fralda, brinquedo, e todas as atividades das crianças, como o brincar, as 

relações com outras crianças, as relações com adultos, são importantes. Notamos, no entanto, 

que essa ideia encontra-se distante dos sentidos subjetivos constituídos pelas professoras 

acerca do educar. Na verdade, é possível observar a perpetuada ideia naturalizada de sujeito 

(como se esse nascesse humano), que confere ao educar o sinônimo de escolarizar.  

Já sobre o cuidar nota-se que, ao mesmo tempo em que há um movimento de 

reinterpretá-lo, há um esforço das professoras para mostrar que é educação, que vai além do 

alimentar e higienizar, essa antiga ideia tensiona seus sentidos e as impede de significar esse 

“cuidar diferente”. O processo, portanto, envolve um significado social acerca do cuidar, que 

não mudou, e a busca por parte de determinados sujeitos, no caso, os professores, de um novo 

sentido para ele, sentido que possa integrar e superar a contradição existente. 

 Vivenciando esse momento, é possível perceber o quanto as professoras pesquisadas 

se sentem desvalorizadas ao executar, em seu trabalho, atividades que consideram próprias do 

cuidar. Rose e Maria, por exemplo, evidenciam que se sentem desvalorizadas, principalmente 

na creche, onde a idade das crianças com as quais trabalham faz com que sejam mais 

dependentes dos adultos para sanarem suas necessidades, obrigando-as a higienizá-las, a 

alimentá-las e a medicá-las. Já Luciana reconhece a importância, mas se nega a executar 

certas atividades, como se isso a tornasse “menos professora”.  

 O fato é que o fazer do professor é a objetivação de seus sentidos, isto é, está 

diretamente relacionado ao que pensa. No caso da EI, o professor reconhece o educar/cuidar 

como sua função, entretanto, busca ressignificá-lo. Para tal, utiliza-se de recursos: escolariza 

sua prática, adapta modelos socialmente reconhecidos como escolares e se nega a executar 

certas ações.  



Aliás, isso pode, por exemplo, justificar o observado por Kramer et al (2005b) em sua 

pesquisa. Segundo ela, os professores, que estudaram e sabem da importância do cuidado no 

desenvolvimento infantil são os que mais se recusam a exercer esse papel. Ora, na busca de 

um novo significado para o educar/cuidar, como função de uma etapa da educação, a negação 

à execução de certas atividades pode se configurar em recurso: dialeticamente, a negação que 

impulsiona o novo.  

É necessário compreender que essas professoras, cindidas entre o educar e o cuidar, 

entre o louvável e a desvalorização, são expressão do atual momento histórico da EI, marcado 

pelos avanços legais postulados, pela busca da efetivação enquanto etapa da educação e por 

um movimento de valorização social: um processo onde o velho está presente, convivendo 

com novas ideias e concepções, nem sempre muito claras a elas.  

 

7.2. Opinião das pessoas e relações com as famílias. 

 

 Como anunciado, é possível ainda destacar, nos campos de sentidos constituídos pelas 

professoras, duas questões que caracterizam a desvalorização: a opinião da sociedade e a 

relação com as famílias das crianças com as quais atuam. Assim, nesse item, estão agrupados 

o que as professoras consideram serem as opiniões dos amigos, dos familiares e das famílias 

das crianças sobre o trabalho na EI47 e o que elas pensam sobre isso.  

 É evidente que as professoras são afetadas pelo que consideram ser a opinião da 

sociedade sobre seus trabalhos: essas significações fazem parte de seus sentidos subjetivos. 

Elas evidenciam que comumente essas opiniões são expressas em frases como “não fazem 

nada”, “só estão lá para brincar”, ou, ainda, “qualquer um poderia fazer o que fazem”. No 

entanto, é interessante observar que apenas Maria reconhece que se sente desvalorizada com 

tais opiniões. Rose ressalta influência histórica na constituição dessas; afirma que já se sentiu, 

mas atualmente não se sente desvalorizada. Já Luciana mostra-se tão segura sobre a função de 

seu trabalho, que mesmo reconhecendo que os amigos acham que ela “não faz nada”, nega 

que isso seja um fator de desvalorização.  

 Cabe relatar que a opção por pesquisar professores que atuam em bairros diferentes, 

considerados com alto ou com baixo índice de exclusão social, se deu devido à hipótese 

inicial de que o professor que atua com crianças provenientes de famílias de classe social mais 

alta, principalmente na escola privada, não se sentiria desvalorizado, isto é, a desvalorização 

                                                 
47  Conforme citado, Gomes (2009) chamou o questionamento feito aos professores por ela pesquisados, 
sobre como acham que a sociedade os vêem, de “exercício de ver”.  



seria dada também pelo tipo de clientela atendida. Apesar dos sentidos expressos pelas 

professoras corroborarem essa ideia, já que apenas Maria, que atua em bairro da periferia de 

São Paulo, considerado por Campos et al (2003) com alto índice de exclusão social, se 

assume como desvalorizada com as opiniões sobre seu trabalho, quando focamos a análise nas 

opiniões e relações estabelecidas pelos sujeitos com as famílias das crianças, alguns conflitos 

e contradições são percebidos.  

 Segundo as professoras, as opiniões das famílias das crianças sobre o trabalho na EI 

são as mesmas expressas por seus amigos e familiares. Entretanto, é possível observar que o 

que não era considerado pelas professoras fator de desvalorização, quando expresso pelas 

famílias, passa a ser.  

 Luciana, por exemplo, apesar de não assumir sentimento de desvalorização, evidencia 

dificuldade na relação com as famílias. Segundo ela, as famílias, principalmente das crianças 

menores, valorizam o que consideram “cuidar” e a tratam como “cuidadora”. Assim, passam a 

valorizar seu trabalho quando esse se aproxima do que consideram “escolar”, isto é, quando 

passa a ser pautado pelas atividades de alfabetização. Da mesma maneira, porém assumindo 

sentimento de desvalorização, Maria e Rose evidenciam que as famílias, principalmente das 

crianças da creche, consideram que o papel do professor é “cuidar”.  

 A diferença, aqui, é que com as famílias estabelece-se uma troca de relações: para as 

três professoras, as famílias consideram que qualquer um poderia fazer o que elas fazem; ao 

mesmo tempo, essas professoras constituem opiniões sobre essas famílias, considerando, por 

exemplo, como Rose e Maria, que as famílias buscam a EI pública, porque não querem ficar 

com o filho em casa.  

 Observa-se que as professoras incomodam-se com o que consideram ser transferência 

de responsabilidade das famílias para elas e, ao mesmo tempo, responsabilizam essas famílias 

pelas significações constituídas sobre o trabalho na EI; esperam que elas reconheçam a EI 

enquanto um espaço de aprendizagem, sendo que esse processo não está muito claro nem a 

elas, professoras, conforme vimos ao discutir a função da EI, no item anterior, já que para 

“transformar” em educativo, pautam o trabalho na alfabetização.  

 O fato, impossível de ser desconsiderado, é que essas significações, que medeiam às 

relações entre famílias e professores, são constituídas historicamente. Já mencionamos 

diversas vezes neste trabalho que a EI teve origem como mal necessário, destinada a cuidar de 

crianças de famílias pobres, consideradas incapazes de criá-las. Por sua vez, para atuar nessas 

instituições, bastava ser mulher, amável, paciente e ter bom coração. Portanto, é assim, 

carregada de história, que se dá a necessária relação entre famílias e professores de EI.   



 Outro aspecto importante é que, ao fazerem estes relatos, as professoras mostram que 

em seus sentidos subjetivos há estes elementos. A desvalorização ou as significações 

expressas pelas famílias estão incorporadas nos sentidos subjetivos destas professoras, 

permitindo que compreendam o julgamento das famílias como desvalorização. Ou seja, há 

nos sentidos subjetivos elementos de desvalorização do trabalho que elas identificam, hoje, 

nas relações e expressões das famílias. Estamos aqui querendo indicar que o que se atribui às 

famílias ou à sociedade em geral são também conteúdos de significação das professoras.  

   

7.3. Condições de trabalho 

 

 Conforme vimos, a valorização de um trabalho é entendida, tanto no campo político, 

como nos estudos da área da sociologia, basicamente como direito à estrutura de carreira, ao 

piso salarial, à formação e às condições adequadas de trabalho48. Ao levantar dados 

ilustrativos desses fatores referentes ao trabalho na EI, vimos que ele é, objetivamente, 

desvalorizado: grande parte dos docentes atua na rede privada; muitos ainda não têm 

formação mínima para atuação (professores leigos); a média salarial é a menor se comparada 

às outras etapas da educação. Diante disso, buscamos, nos sentidos constituídos pelos 

professores, se e como está configurada essa desvalorização. 

 Em face do exposto nos núcleos de significação, é possível notar que Maria e Rose, 

que atuam na escola pública, mostram-se, ao mesmo tempo, satisfeitas com o salário e 

insatisfeitas com o acúmulo de cargo. Ambas, conforme ressaltamos, não estabelecem 

relações entre esses fatores e não apresentam evidências de que os consideram como 

indicativos de desvalorização. Destacam também a dificuldade em trabalhar com um grande 

número de crianças nas salas. Rose, especificamente, relata que, como professora de creche, 

se sente desvalorizada pelo sistema público. Além de evidenciar insatisfação em não ter 

direito ao recesso do mês de julho atuando nesse segmento.  

  Já Luciana, professora da escola privada, não se refere a certas questões, como 

quantidade de crianças por sala, acúmulo de cargos, direito a férias, entretanto, considera seu 

salário baixo, se comparado ao valor da mensalidade paga por cada uma das crianças 

matriculadas. É interessante ressaltar que Luciana, ao relatar seu processo de inserção na EI, 

chega a citar que, quando cursava graduação, exercia um trabalho não remunerado, 

considerado assim, por ela, não valorizado.  

                                                 
48  Optamos, nessa discussão, em nomear todos esses fatores como condições objetivas de trabalho.  



 Conforme já apontado, no entanto, fundamental enfatizar, o fato de as professoras não 

reconhecerem certos fatores, tais como o salário, como indicativos de desvalorização, e 

expressarem receio pela reivindicação, como no caso das férias, citado por Rose, ilustram, de 

certa maneira, o alertado por Freire (2006): as “sombras ideológicas” fazem com que 

qualquer reivindicação ou manifestação por parte dos professores transforme-se em um ato de 

irresponsabilidade para com a educação. O autor ainda enfatiza: “não é possível ser 

professora sem lutar por seus direitos para que seus deveres possam ser melhor cumpridos” 

(2006).  

Corroborando a essa ideia, Arroyo (2000) destaca que, ao longo da história, é notável 

que a garantia dos direitos sociais de qualquer área se dá pelo investimento em seus 

profissionais e nas condições para que esses desenvolvam seu trabalho. Referindo-se à 

educação, ele nos chama atenção: 

 

Investir na garantia desses direitos, no trabalho dos seus profissionais, na 
qualificação de tempos e espaços de sua ação e da materialidade e das 
condições de intervenção é mais caro, mais lento, e politicamente menos 
manipulável e rentável do que campanhas e mobilizações para angariar amigos 
da escola (2000, p. 20). 

 
 O autor também ressalta o quanto as condições de trabalho estão coladas à imagem 

socialmente construída do professor, que impõe limites intransponíveis, difíceis de serem 

modificados, pois são reproduzidos no imaginário social e muito bem aproveitados por 

administradores. Ele exemplifica: 

 

Basta o governador, o prefeito, os secretários compararem os salários já pagos 
ou prometidos com a função e o ofício de professora, professor de ensino 
primário e fundamental para a população e a mídia ficarem do lado as 
administrações: “esses salários? Para professora, professor de escola não estão 
tão ruins...” A imagem social de nosso ofício se impõe. Os governantes jogam 
com essa imagem social contra a categoria: “para professor (a) esse salário não 
está tão ruim!” Para ser, para o que somos. Como pesa essa imagem! Somos a 
imagem que nos legaram, socialmente construída e politicamente explorada. 
Nossa relação como o magistério será de amor e ódio. Pode ser outra? (2000, p. 
35). 

 
 
 O fato, possível de ser notado, é que essas ideias, tais como discutidas por Freire e 

Arroyo, afetam os sentidos de nossos sujeitos de pesquisa, essencialmente de Maria e Rose.  

 Cabe, ainda, discutir a unanimidade apresentada na constituição dos campos de 

sentidos constituídos pelos sujeitos acerca da valorização do trabalho: para as três professoras, 

a formação é seu mais importante fator.   



 Sobre isso, além da já indicada determinação neoliberal, que, conforme nos explicou 

Arce (2001b), responsabiliza os docentes pelos problemas encontrados no trabalho e coloca 

suas formações no centro das políticas educacionais, secundarizando as demais questões 

sociais, nota-se que as professoras utilizam a formação como uma estratégia no processo de 

ressignificação de suas atuações.  

Assim, para elas, a formação, ao mesmo tempo que pode auxiliar no processo de 

significação do “novo” educar/cuidar, pode, ao torná-las qualificadas, trazer maior segurança 

e oportunidade de defesa da especificidade de seu fazer frente ao governo, às famílias, à 

sociedade. Esse sentimento é ilustrado pela fala de Maria ao expressar que, para a sociedade, 

não há necessidade de formação para trabalhar com crianças pequenas. Incomodada, a 

professora questiona: “E tudo que eu fiz para estar ali?” 

 Para Arroyo, a busca pela formação é, para os professores, uma estratégia de defesa 

perante a desvalorização social. Entretanto, ele mesmo adverte:  

 

 “Os professores de EI carregam uma imagem difusa, pouco profissional. Lembro 
de uma professora inconformada com o perfil exigido para entrar no corpo de 
“profissionais” do maternal: simpatia, boa aparência, carinhosa no cuidado das 
crianças e amável no trato com as famílias (...) Não seria essa a imagem social de 
um médico pediatra para tratar dessas mesmas crianças, porque os médicos 
pediatras já gozam de um estatuto profissional e a professora da educação infantil 
não. Mudará essa imagem fluida se tivermos graduados, mestres e doutores em 
educação infantil? Possivelmente não. As identidades sociais são mais complexas 
e não dependem apenas dos níveis de titulação” (2000, p. 30). 

 

Por fim, é possível notar que a desvalorização, objetivada em baixos salários, 

acúmulos de cargos, diferentes cargas horárias de trabalho e férias, grande quantidade de 

crianças em sala, tal como apontada por esta pesquisa, encontra-se secundarizada no campo 

do sentido acerca da desvalorização do trabalho na EI, para nossos sujeitos. Seus maiores 

conflitos estão centrados na função da EI e na imagem a eles atribuída pela sociedade.   

Cabe novamente a ênfase na ideia de que o que se atribui à sociedade e aos gestores 

como desvalorização (salários baixos e falta de formação) são aspectos incorporados nos 

sentidos subjetivos. A questão de “quanto vale o meu trabalho” não tem resposta pessoal 

positiva e resta mais como uma queixa. Se pudessem atribuir um salário justo, quanto 

atribuiriam? 

 É preciso considerar que as professoras de EI são parte da sociedade e compartilham 

as formas hierarquizadas e injustas de remuneração. Quem tem melhor e mais formação 



merece receber mais. Talvez por isto acreditem na necessidade de melhor formação, muitas 

vezes sem que isto corresponda a uma avaliação a partir da prática. 

 A experiência com o trabalho e a inserção como profissionais no trabalho docente 

permite que se formulem novos significados que passam a conviver, contraditoriamente, com 

os anteriores.  

 
   

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Considerações finais 
 
 



Somos a imagem que fazem de nosso papel 
social, não o que teimamos ser. Teríamos de 
conseguir que os outros acreditem no que 
somos. Um processo social complicado, lento, 
de desencontros entre o que somos para nós e o 
que somos para fora. Entre imagens e auto-
imagens. É frequente lamentar que não somos 
socialmente reconhecidos. Mas como se 
constrói o reconhecimento social de uma 
profissão? Repito, seria um bom ponto de 
partida: somos a imagem social que foi 
construída sobre o ofício de mestre, sobre as 
formas diversas de exercer esse ofício. 
Sabemos pouco sobre nossa história. 

Miguel Arroyo  
 
 
 O objetivo deste estudo foi refletir sobre os sentidos subjetivos constituídos pelos 

professores acerca do trabalho na EI. Longe da pretensão de realizar uma análise conclusiva, 

buscamos, na constituição desses sentidos, destacar e refletir sobre um elemento: a 

desvalorização desse trabalho. Assim, por meio das ideias expressadas pelos sujeitos, algumas 

questões, muitas vezes despercebidas na realidade da EI, puderam ser discutidas.  

 Nossos sujeitos contemplaram, de alguma maneira, as diferenças objetivas que 

compõem a EI: setor administrativo responsável pelo serviço (público e privado), faixa etária 

das crianças (creche e pré-escola), condição socioeconômica da localidade de atuação (bairro 

com alto ou baixo índice de exclusão social). Assim, para analisá-los tivemos um desafio: 

evidenciar seu conteúdo psicológico, constituído, por sua vez, em meio às diversas 

determinações sociais e culturais desenvolvidas pelos homens. De forma historicizada, 

buscamos compreender as significações constituídas acerca do trabalho na EI. 

 Nossa análise evidenciou uma conjuntura histórica da EI, caracterizada pelo processo 

de ressignificação da sua função, por conflitos nas relações entre famílias e professores, por 

questionamentos dos professores à imagem social atribuída a eles. Foi possível notar um 

movimento de defesa das professoras, que, na verdade, têm seus sentidos constituídos na 

polarização ambivalente da valorização e da desvalorização, por exemplo: reconhecem que há 

uma desvalorização, mas não assumem sentir-se desvalorizadas; consideram um trabalho 

louvável, mas consideram a função de “cuidar” de crianças desprestigiada e incomodam-se 

com essa mesma opinião dos pais sobre ela.  

 Essas mulheres são expressão do momento histórico. Elas trabalham em um 

atendimento institucionalizado que teve sua origem como um mal necessário à sociedade e 

que apenas recentemente passou a ser considerado etapa da educação, passou a receber verbas 



do Governo (como no FUNDEB), passou a exigir formação para atuação. A EI vive um 

processo de busca de valorização. Isto significa um movimento no qual o “velho” está 

presente, convivendo com um “novo” que nem os professores, nem a sociedade, conseguem 

muito definir o que é. Muitas vezes, o “novo” está apenas no papel.  

 Não estamos, aqui, secundarizando ou desconsiderando a importância dos avanços 

legais proferidos à EI nos últimos anos. Sabemos que a lei é fundamental, mas se as mudanças 

não afetarem o sujeito, nada se altera. Nesse sentido, corroboramos, mais uma vez, aos 

postulados de Arroyo  

 
Cada nova ideologia, nova moda econômica e política, pedagógica e acadêmica, 
cada novo governante, gestor ou tecnocrata até de agências de financiamento se 
julgam no direito de nos dizer o que não somos e o que devemos ser, de definir 
nosso perfil, de redefinir nosso papel social, nossos saberes e competências, 
redefinir o currículo e a instituição que nos formarão através de um simples 
decreto (2000, p. 24).  

 

No entanto, as mudanças, quaisquer sejam, carregam longa história e, quando no plano 

da subjetividade, ocorrerão na relação do homem com o mundo material. Nesse sentido, as 

mudanças na EI necessárias para que essa seja efetivamente valorizada implicam um processo 

histórico de redefinição de seu imaginário, socialmente estabelecido.  

 Sem dúvida, esse olhar historicizado para o sujeito que constitui a atual realidade da 

EI foi a maior contribuição desta pesquisa. Essas questões não podem e não devem ser 

desconsideradas nos estudos, na implantação de políticas públicas e propostas de formação de 

professores.  

 Além disso, os dados aqui apresentados provocam questões que podem ser 

aprofundadas em outras pesquisas. Ora, por exemplo, se consideramos o fazer do professor de 

EI imbricado ao que ele pensa, isto é, aos sentidos que constitui, cabe questionar: o que está 

acontecendo? É o fazer dele que não se modificou e impede que se avance em termos de 

construção de sentido ou o fazer dele se modificou, em meio a uma nova perspectiva que se 

colocou legal e socialmente, mas ele ainda não conseguiu produzir as significações que dão 

sustentação a esse fazer?  

 Cabe também destacar as relações com as famílias, tão presentes nos sentidos 

constituídos pelos professores aqui estudados, que podem ser melhores aprofundadas. Da 

mesma forma que consideramos necessário compreender os diferentes sentidos subjetivos 

constituídos pelos professores sobre o trabalho na EI, seria também interessante compreender 



os diferentes sentidos subjetivos das famílias que buscam a EI49. Existirão, por exemplo, 

diferenças entre aquelas que buscam a escola pública e as que buscam a escola privada, 

conforme apontam as professoras Maria e Rose?  

 Nosso estudo indica, a nosso ver, um aspecto importante: a desvalorização social do 

trabalho do professor da EI é elemento de constituição dos sentidos subjetivos das próprias 

professoras. Percebemos que os movimentos de valorização têm seus correspondentes 

subjetivos, criando um campo de contradições. É deste e neste processo que acreditamos 

haver sinais de superação. Nosso esforço procurou indicar que leis, decretos, novas práticas e 

procedimentos e novos conceitos e nomes são formas necessárias para a valorização, mas os 

sentidos subjetivos não devem ser pensados como seguindo “a reboque” ou como 

“consequência” destas iniciativas. Os sentidos são parte desta realidade: incentivam e 

permitem ou anulam e impedem as transformações que temos acompanhado.  

 A política pública para EI deve considerar a existência, no campo, de sujeitos 

(professores, pais, alunos ou gestores) que alimentam significações contraditórias. São eles os 

sujeitos que fazem a EI. Pensar a política pública deve exigir que se considere a dimensão 

subjetiva de processo, valorizando a contribuição ativa dos sujeitos que o produzem. A 

dimensão subjetiva deve ser do conhecimento daqueles que formulam as políticas e deve ser 

também aspecto da construção do projeto que se pretende implementar para transformar e 

valorizar a Educação Infantil. Foi com esta finalidade que produzimos esta pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49  O trabalho de Fortkamp (2008), por exemplo, buscou compreender se e como acontece a 
complementaridade na relação entre creche e família, já que essa, conforme estabelecido no art. 29 da LDB 
9.394 de 1996, é finalidade da EI. A autora realizou pesquisa de campo em um bairro da periferia de 
Florianópolis. Suas análises indicam que as famílias recorrem à EI buscando solução para problemas sociais e 
familiares. 
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ANEXOS 
 

ANEXO I 
 

APRESENTAÇÃO 

 

 Meu nome é Juliana Diamente, sou aluna do curso de pós-graduação em 

Educação: Psicologia da Educação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo- 

PUC/SP. Estou desenvolvendo uma pesquisa intitulada “A Dimensão Subjetiva do 

Trabalho em Educação Infantil: o impacto da desvalorização nos sentidos 

constituídos pelos professores”. Para isso, precisarei entrevistar professores, que 

atuam em educação infantil, em creches e pré-escolas, da rede pública e privada. Meu 

objetivo é conhecer os sentimentos que envolvem a escolha e a permanência, as 

experiências, as impressões e as condições de trabalho na educação infantil.  

 

 Você só irá participar desta pesquisa, se quiser. Caso não queira, não realizarei a 

entrevista com você. Mesmo que decida participar, em qualquer momento, poderá 

desistir. Além disso, é importante ressaltar, que você pode comentar o conteúdo dessa 

entrevista com qualquer pessoa. 

 

 Marcaremos horário e local que for de sua preferência para realização da 

entrevista e, se consentir, gravarei nossa conversa, pois, dessa maneira, terei certeza de 

que não me esquecerei do conteúdo que me falar. 

 



 Farei algumas perguntas a você, em duas partes. Na primeira parte as perguntas 

tratam de questões pessoais, como tempo de serviço, formação, faixa salarial. Na 

segunda parte, as perguntas referem-se aos seus sentimentos, escolhas e impressões 

acerca da sua profissão. 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 Eu, __________________________________________________, concordo de 
livre e espontânea vontade em participar como voluntário (a) da pesquisa “A Dimensão 
Subjetiva do Trabalho em Educação Infantil: o impacto da desvalorização nos 
sentidos constituídos pelos professores”. Entendi que a pesquisa a ser realizada é 
sobre sentimentos, experiências e impressões que professores de educação infantil, da 
cidade de São Paulo, têm sobre seu trabalho. Afirmo ter sido esclarecido que este estudo 
será conduzido por meio de uma entrevista, gravada, garantido o sigilo dos dados e sem 
eventuais despesas. Concordo em ter os resultados deste estudo divulgados em 
publicações científicas, desde que meus dados pessoais não sejam mencionados. 
Declaro que obtive todas as informações e esclarecimentos necessários quanto às 
dúvidas por mim apresentadas para a participação nesta pesquisa. 

Estou ciente que: 
 

1) Tenho a liberdade de desistir ou interromper a colaboração neste estudo no 
momento em que eu desejar, sem necessidade de qualquer explicação; 
2) A desistência não causa nenhum prejuízo a minha saúde física ou mental 
3) Tenho a garantia de tomar conhecimento e obter informações, a qualquer tempo, 
dos procedimentos e métodos utilizados neste estudo, bem como dos resultados, parciais 
e finais, desta pesquisa, pelo contato com o pesquisador responsável, abaixo 
identificado. 
 

 

    São Paulo, ___ de __________ de 2010. 

 

Nome do entrevistado:______________________________ 



Assinatura do entrevistado: __________________________ 

 

Nome do entrevistador: Juliana Diamente 

Assinatura do entrevistador: _________________________ 

 

Dia/ mês/ ano: ____________________________________ 

 

Orientadora da pesquisa: Prof. Dr. Ana Mercês Bahia Bock- Programa de Estudos Pós-

Graduados em Educação: Psicologia da Educação- PUCSP. 

 
 

 
 
 

ANEXO 3 
 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 
 
Parte I 
 
1. Nome:  
 
2. Há quantos anos atua no magistério? 
 
3. Há quantos anos atua na Educação Infantil?  
 
4. Qual a formação acadêmica? Em qual ano e instituição concluiu a formação? 
 
5. Qual a idade das crianças com que atua neste ano? 
 
6. Já atuou com outras faixas etárias? Quais? 
 
7. Atua sob qual regime de contratação? (concurso público, CLT, estatutário) 
 
8. Base salarial mensal 
(  ) menos de 1 salário mínimo 
(  ) de 1 a 2 salários mínimos 
(  ) de 2 a 3 salários mínimos 
(  ) de 3 a 4 salários mínimos 
(  ) + de 4 salários mínimos 
 
Parte II 
 
1. Por que e como se tornou professor de educação infantil? 

2. Qual acha que é a opinião da família, amigos, companheiros sobre sua profissão? 



3. Como acha que as famílias dos alunos vêem sua profissão? 

4. Como acha que o sistema em que trabalha (escola particular ou rede municipal) vê o 

professor de educação infantil? 

5. Como se sente com essas opiniões? 

6. Qual o papel (social) atribui a sua profissão? 

7. Está satisfeito com sua profissão? Por quê? 

8. Está satisfeito com seu salário? 

9. Pensa em continuar na sua profissão? Por quê? 

10. Acha que é diferente ser professor de educação infantil e ser professor em outros 

níveis de ensino, como Fundamental, por exemplo? Por quê? 

10. Qual acha que é a função da educação Infantil? 

11. Como define o processo de educar /cuidar de crianças pequenas? Como você se 

sente nesse processo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IV 
 

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA – PROFESSORA MARIA 
 
P: Por que se tornou professora de educação infantil? Por que escolheu a 
profissão, se escolheu a profissão? Como se tornou professora de educação 
infantil? 
M: Então, na verdade eu fiz o magistério fugindo...fugindo de uma matéria chamada 
física e matemática. Eu havia repetido o primeiro ano do ensino médio e, na época, você 
podia optar em fazer o ensino médio em um curso técnico. Aí eu falei assim: eu vou 
para um curso técnico que não tenha física. Com medo de ser reprovada de novo. E o 
magistério era isso... Não tinha nem física, nem química. Aí eu fiz o magistério para 
concluir o ensino médio.  
P:  E como você foi para a educação infantil? 
M: Então, aí eu terminei o ensino médio, comecei a trabalhar como bancária. Trabalhei 
3 anos no banco Z, e aí, o Z me mandou embora. E nesse tempo que o Z me mandou 
embora eu estava fazendo o magistério. E uma amiga minha falou assim: vamos abrir 
uma escolinha infantil? Aliás, ela já trabalhava em uma escola infantil. E a gente abriu 
essa escolinha... como eu estava desempregada, pronto, foi aí que eu comecei na 
educação infantil. 
P: Então você já teve escola? E por que saiu? 
M: Então, eu saí porque quando você está trabalhando na educação infantil não é só o 
prazer assim de dar aula... Que nem... o dar aula foi uma coisa que eu aprendi a gostar, 
porque eu fui indo pra lá sem querer. Eu aprendi a gostar, mas quando você tem uma 
escola exige muito de um espírito empreendedor e este espírito empreendedor eu 
percebi que eu não tinha. Porque tem um momento que você tem que crescer...tipo, eu 
tinha uma sede própria e eu vi que minha sede não tinha como receber mais aluno, eu 
tinha que crescer. E esse crescer, eu fiquei com medo. E aí, eu saí. Porque teria que 
envolver aluguel, empregar mais pessoas.  
P: E você nunca quis trabalhar em outra etapa? Sempre na educação infantil? 
M: É, nunca quis. 
P: Mas por que? 
M: Eu gostei muito do EJA, mas a parte dos adolescentes, dos maiores, não sei... Não 
me agradou. Quando eu fiz o estágio, eu realmente gostei mais da educação infantil. Ali 



eu achei que tinha mais a ver comigo mesmo. Acho que é uma questão de perfil, né!? 
Sei lá... 
 P: E qual você acha que é a opinião da sua família, dos seus amigos e das pessoas 
que convivem com você sobre sua profissão? 
M: (  pausa....) 
P: Em ser professora de educação infantil que atua em creche, em pré-escola... 
M: Sempre é... quando você fala, independente de ser parente ou não: ah, você tem 
muita coragem! Ah, você tem muita paciência! Ah não, eu jamais faria isso! Eles acham 
sempre assim, uma profissão louvável. 
P: E por que você acha que eles consideram louvável? 
M: Eu acho que eles imaginam assim, que é difícil. Eles comparam com a questão de 
família mesmo: “É difícil para mim criar filhos, dois, imagina eu ter que cuidar de 12, 
de 35”. É isso. Eu acho que se eles conhecessem um pouco mais não achariam tanto.  
P: Mas isso de todo mundo, da sua família, do seu marido... O que você acha que 
seu marido pensa sobre sua profissão? 
M: Ah, ele gosta. Ele gosta, porque trouxe uma estabilidade financeira que antes nós 
não tínhamos. E ele vê que eu gosto, aí, por consequência, ele gosta também. Ele é uma 
pessoa que até ajuda, em trabalhos, qualquer coisa para a escola, ele gosta de estar 
ajudando. 
P: E as famílias das crianças? Como você acha que elas vêem a sua profissão?  
M: Na creche eu acho que é bem diferente da EMEI, porque na creche eu acho que elas 
vêem como a tia que cuida mesmo. Que vai trocar, que vai dar banho, que vai alimentar. 
Vê como uma pessoa que cuida mesmo, tipo uma.... Não sei se eu diria babá, mas eu 
diria uma pessoa que cuida mesmo. Eu acho, eu acho também que elas vêem assim, 
qualquer pessoa...”eu poderia estar fazendo o que ela está fazendo, só que ela deve ter 
tido uma oportunidade melhor que a minha e tal, mas eu poderia fazer o que ela está 
fazendo ou até melhor”. Eu sinto assim. 
P: E você não sente isso com relação às outras pessoas? Só com as mães das 
crianças da creche? 
M: Não, sinto com relação a outras pessoas também. Quando a pessoa pergunta onde eu 
dou aula e aí eu falo que trabalho em uma creche, por exemplo... as vezes eu nem cito a 
EMEI, porque elas já me viram por ali... Aí eu também sinto isso, as vezes elas até 
perguntam... As vezes só tem o ensino fundamental, ou nem isso e perguntam: “ah, 
como é que eu faço para trabalhar lá?” Porque elas acham que você não precisou de 
nada para trabalhar lá. Você só precisou ir lá e teve a chance de entrar. Elas não acham 
que você precisou de uma formação para estar lá. Elas não têm esse vínculo ainda: da 
formação para se trabalhar em uma creche. Porque também a creche era assistencialista 
e lá, eram as pessoas de quarta série, que tinham só até a quarta série que cuidavam. 
Então, é muito recente também. 
P: Você acha que isso ainda está presente? 
M: É, isso é recente, né? 
P: Mas o que você sente com essas opiniões? 
M: (pausa...) No fundo...uma desvalorização mesmo, né? 
P: Você se sente desvalorizada? 
M: É, porque se elas acham que qualquer um poderia estar ali, ela não está me 
valorizando o suficiente para estar. E tudo o que eu fiz para estar ali né? E toda minha 
trajetória anterior? Muitas vezes elas desconhecem nossa trajetória, muitas vezes... 
P: E o sistema? Por exemplo, você trabalha em uma instituição pública, você é 
professora concursada, passou por um processo seletivo, teve ingresso por um 
concurso público. Como você acha que a Prefeitura te vê como profissional?  



M: Então (pausa...) Houve as mudanças de governo. Eu passei por algumas delas e 
nessas mudanças eu sentia diferenças, entre algumas. Houve gestões que eles davam 
formação pra gente, eu me sentia mais valorizada nessa época. E agora, uma que não dá 
curso, sabe... Você fica muito ali na sala de aula. Se você cair numa escola, como a que 
eu cai agora, que tem a preocupação com projeto, essa preocupação com a formação 
dentro da escola mesmo, de fazer esse acompanhamento do desenvolvimento do aluno, 
acompanhamento do professor mesmo, quando está em sala de aula. Aí eu sinto que é 
legal. Mas assim, é uma coisa que eu sinto há pouco tempo. Eu sinto há pouco tempo e 
especificamente eu sinto na EMEI, porque nas outras que eu trabalhei eu não senti isso 
não. Sentia que era um trabalho muito individual, que você se virava ali e não importava 
muito o que você fazia ali, não, entendeu? 
P: Agora você acha que importa o que faz porque é na educação infantil? Você 
acha que é diferente em outra.... 
M: Não, não acho não. Acho que tem a ver com as gestões mesmo. Tanto a gestão 
pública aí, dos prefeitos, do secretário de educação, quanto a gestão da escola mesmo, 
da direção da escola e da coordenação, entendeu? Eu sinto diferença, assim... Pulando 
de escola em escola como eu pulei. Ter sido eventual quando eu entrei.... varia...  
P: Agora, vamos pensar aqui na creche. Você acha os gestores estão pensando na 
Educação Infantil? 
M: Infelizmente, não. Na que eu estou, não. E eu senti isso desde o primeiro dia. Na 
primeira fala dele eu senti. E aquilo ali já me entristeceu por dentro, sabe? Por ai você 
vai saber: “vixi, o negócio vai ser só comigo mesmo”, entendeu? Vai ser só comigo, e 
se eu conseguir encontrar uma parceira que esteja a fim de entrar no mesmo barco a 
gente vai, se não você vai acabar sendo bastante solitária mesmo. 
P: E o que é ter um trabalho solitário? 
M: É horrível. É horrível porque você não tem parâmetro. As vezes você acerta, as 
vezes você erra e se você tiver a troca, você cai na real mais rápido: “Puxa, dei essa 
atividade aqui e não tinha nada a ver”. De repente se você tivesse visto da colega, 
tivesse conseguido trocar experiência, teria aprendido mais rápido. As vezes você 
aprende sozinha também, mas teria aprendido mais rápido.  
P: E qual papel você atribui a sua profissão?  Qual você acha que é sua função na 
sociedade? 
M: (pausa...) Olha, antes, antes eu achava que era só... Quando eu comecei, lá em 92, 
93, eu achava que era só ensinar o caminho da leitura mesmo, das letrinhas... Fazia 
aquelas coordenações motoras lá, horrorosas, que hoje a gente não pode nem contar que 
deu aquilo. Eu achava que só tinha que caminhar por esse caminho, porque ele tinha que 
aprender a ler e ali estava na educação infantil e era os primeiros passinhos dele para 
aprender a ler. Tinha muito...meu foco era esse aí. Hoje não. Hoje eu acho que, além de, 
além de estar colocando ele no mundo da leitura e da escrita, tem um monte de outras 
coisas que eu tenho que fazer também. Na minha cabeça agora é uma coisa  mais global, 
que envolve a questão da higiene , que envolve a questão da educação, que envolve o 
respeito ao outro, os valores...Então se tornou uma coisa bem mais ampla. Mais difícil 
também, eu acredito. 
P: Mais difícil? 
M: É, porque agora a gente vê mesmo que muitos não tem isso em casa, é você que vai 
dar sua colaboração ali para poder melhorar.  
P: Então você acha que esse é o seu papel? 
M: Acho que é esse. 
P: E a que você atribui essa mudança? 



M: Então, porque eu fiquei 13, 13 ou 15 anos nessa escolinha particular, né? E lá, 
querendo ou não, a mãe que paga para “por” o filho lá... Não sei, eu vi um perfil de 
crianças bem cuidadas. Eu não precisava estar ensinando ela a ser educada, ela já estava 
vindo sendo educada. Aí, quando eu entrei para o público, aí eu recebi esse perfil de 
criança que eu não tinha trabalhado ainda. 
P: Onde era sua escola? 
M: Era aqui no “Z”  
P: Era no mesmo bairro? 
M: Era no mesmo bairro. 
P: Mas o perfil era diferente? 
M: Sim, por terem menos filhos, por estarem pagando... Não sei se tem esse vínculo da 
mãe poder pagar...Mas assim, eu acho que a mãe pagar na educação infantil eu acho que 
por trás disso já tem um interesse dela na criança mesmo. Porque o que se vê como 
obrigatório ainda é o de primeira a oitava né? Muitos estão de fora da educação infantil. 
Sei que quando a mãe paga para o filho estudar na educação infantil eu acho que isso 
mostra mesmo sim um interesse maior dela pelo filho. Um investimento mesmo na 
educação dele.  
P: Então você acha que a família na escola pública não dá importância para a 
educação infantil?  
M: Dá, dá também. Muitas até preferem, do que a escola particular , porque a escola 
particular é pequenininha e aí ela quer que a criança esteja em um espaço maior, com 
muitas outras coisas que vão vim nesse espaço maior, né? Só que eu não tinha contato 
com esse público, porque na escola particular, são pouquinhos alunos por sala, então 
são crianças a dedo mesmo que estão ali. E na educação infantil você recebe 35 crianças 
na sala, tem escola que já tive até 40, então se torna muito maior ... Tem essa mãe que 
não está nem aí, que botou o filho até para se livrar um pouquinho mesmo, porque não 
estava agüentando mais e recebe essa que pensa: “que bom que eu consegui, eu fui 
atrás, eu consegui, que bom que ele está lá”...e acompanha em casa e cobra da gente , é 
bacana isso também. Hoje mesmo eu já tive uma mãe que me cobrou... Cobrou se eu 
não ia mandar lição de casa.  
P: E na creche, qual é a cobrança? 
M: Na creche, elas perguntam assim: “ele comeu? Ele tossiu?” 
P: E o que você sente com essa diferença? 
M: Eu sinto que na creche é esse foco no cuidado mesmo, na saúde da criança, 
entendeu? Na saúde, na alimentação... Elas não perguntam assim se ele obedeceu, quais 
as atividades foram feitas...”O que ele fez hoje aqui na creche?”. Elas vão direto na 
questão da alimentação e da saúde.  
P: E onde você se sente melhor profissional? 
M: Na EMEI. Olha, na EMEI eu sinto uma valorização maior do profissional. Só que 
também eu só trabalhei em uma creche, desde que eu ingressei... Eu ingressei na creche 
em 2004. E na EMEI eu ingressei em 2002 e nisso eu passei por umas 5 EMEIs, 
entendeu? Mas eu posso dizer que a valorização do profissional, comparando com uma 
creche só, é maior na EMEI.  
P: E o que você chama de valorização? 
M: Do seu trabalho mesmo. Saber o que você está fazendo em sala de aula mesmo, 
saber opinar, saber elogiar ou criticar. Mas assim, você sente uma devolutiva do que 
você está fazendo. 
P: Que devolutiva? Da parte de quem? 
M: Por parte da coordenação, por parte dos colegas de trabalho, por parte dos pais. 
Porque tem a reunião de pais, você tem essa devolução. Na creche não tem. Eu nunca 



tive reunião de pais. Tem assim: quando você quer questionar o pai, assim, você vai , 
em particular mesmo e conversa. Quando a reunião existe, é entre a coordenadora e os 
pais. 
P: Não tem reunião de pais na creche? 
M: Com professores, não. Pelo menos, desde que eu estou lá, não teve nenhuma. Eu 
considero uma falha imensa. Mas eu sei que tem creche que já tem.  
P: Mas você ganha mais na creche do que na EMEI? 
M: É, eu ganho mais na creche do que na EMEI.  
P: Mas você se sente mais desvalorizada na creche? 
M: Mas a minha jornada na EMEI é menor. Se fosse JEI seria igual. A minha jornada 
na EMEI é menor que minha jornada na creche.  
P: Mas você está satisfeita com sua profissão? 
M: (pausa...) Eu só vivo conflitos interiores. Mas antes eu sentia que era só eu, mas 
agora eu vejo que tem colegas que sentem o mesmo. 
P: Que conflitos interiores? 
M: Ah, até uma colega minha lá do “P”, lá da EMEI “P” disse que só a gente que sente 
isso, que a gente nunca acha, que professor nunca acha que foi bom o suficiente, que a 
gente sempre poderia ter ido melhor, entendeu? Então, isso aí, eu já aprendi a conviver 
com isso, mas é uma coisa que vai sempre existir dentro de mim. A gente busca se 
tornar melhor, mas a gente quer mais ainda A gente acha: “não, eu poderia ter sido 
melhor”. Então a gente, eu pelo menos, nunca me sinto totalmente satisfeita, eu sempre 
acho que poderia ter feito melhor.  
P: E por que você acha que sente isso? 
M: Ah, porque... Eu acho que é por causa do... (pausa....) Eu, particularmente, acho que 
é por causa do trabalho do outro. Você vê o trabalho de outro colega...Porque eu acho 
que só dá pra gente ver se você se compara e eu sempre me comparo, na verdade. Eu 
faço meu trabalho, aí vejo o trabalho do colega, essas trocas mesmo de experiência e aí 
eu falo: “não, poderia ter feito melhor”, entendeu?  
P: Mas você pensa em continuar sendo professora de educação infantil? 
M: Sim, mas penso em ficar com um cargo só, porque acho também que essa coisa de 
querer ser melhor, eu acho que está ligado a um cargo só. Eu não consigo achar que 
você realmente possa ser um ótimo profissional com dois cargos.  
P: O que é ser um ótimo profissional na educação infantil? 
M: Acho que primeiro, você tem que gostar do que faz. Sabe, eu acho que tem algumas 
falas que “deviam” ser intoleráveis. Tipo assim: “eu só estou aqui por causa do 
dinheiro”. 
P: Você escuta muito isso? 
M: Já escutei. E um dia eu falei assim: então devia... não, não sei como eu falei... Teve 
até uma discussão uma vez, depois eu me arrependi de ter falado, porque a pessoa que 
eu falei ficou até bem chateada, porque eu não consegui evoluir a conversa para onde eu 
queria evoluir, entendeu? Na verdade a pessoa ficou com mais raiva de mim, mas eu 
achei que são frases que não poderiam ser faladas, sabe? Não poderiam ser faladas, 
porque são muito fortes mesmo.  
P: Mas o que falam? 
M: Ah, dela ter falado mesmo que estava nessa profissão só pelo dinheiro.  Só pelo 
dinheiro, que o que interessava era o salário dela no final do mês.  
P: Mas você acha que para ser um bom profissional precisa gostar do que faz? 
Gostar das crianças? 
M: Precisa gostar do que faz. Você pode não ter total empatia com uma ou outra 
criança, porque é natural. É natural do ser humano. A criança pode não ter empatia por 



você. Ela pode ir até o final do ano sem gostar de você, porque a mãe dela “botou” ela 
ali e pronto. Mas você tem um compromisso né, é um compromisso seu. Você tem que 
honrar isso. Acho que é isso. 
P: E você acha que é diferente ser professor de educação infantil e ser professor de 
outras etapas da educação, ensino fundamental ou ensino médio?  
M: Para mim é diferente, tanto que eu escolhi de educação infantil. Eu acho que... eu 
acho assim: quando você é comprometido, não importa se é educação infantil ou se é 
ensino universitário. Porque você pode fazer um péssimo trabalho em qualquer uma 
dessas áreas, ou fazer um ótimo trabalho em qualquer uma dessas áreas. Porque eu fiz 
faculdade também e vi que tinha professor lá, que pelo amor de Deus, viu!? Pelo amor 
de Deus, já vi professor de faculdade entrar e mandar um aluno colocar tópicos na lousa 
e não fazer absolutamente nada. Sabe, mandar seminário e nem opinar sobre o 
seminário. Fazer todo o programa que ele tinha que dar e não abrir a boca e não 
acrescentou nada pra mim. Então eu acho que esse profissional pode ter em todas as 
áreas.  
P: Esse ponto pode ser igual então? Mas você acha que tem alguma diferença? 
M: Eu acho também, tudo no “achismo” viu? A minha opinião é que a educação infantil 
e o PEB I, ele tem um apelo afetivo maior.  
P: E você acha ruim? 
M: Eu acho bom. Porque pode até ser que seja uma profissional de educação infantil 
que desempenhe bem o seu trabalho e que não tenha essa coisa afetiva, mas eu acho que 
o perfil de todas nós é gostar mesmo da coisa, é gostar mesmo de criança. Eu, por 
exemplo, um olhar que eu não vejo no ensino fundamental assim, no ensino 
universitário, nem nada e vejo na educação infantil, que é esse olhar do novo ...da 
criança assim, aquela coisa assim, que nós adultos estamos cansados de ver , mas pra 
criança... Sabe, essa coisa da surpresa, porque pra eles é novidade mesmo, eles estão ali 
com 3 aninhos, pra eles é novidade mesmo e você já viu um milhão de vezes. E eu 
gosto desse olhar assim da criança: “ Nossa!” Sabe, você fazer uma coisa pra eles, 
ensinar uma coisa nova... Então eu acho que a gente na educação infantil a gente gosta 
muito dele desse olhar da criança. E é um olhar afetivo mesmo, é um olhar de se 
emocionar com eles pela novidade, de eles descobrindo e você se emocionar junto.  
P: Agora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a função da educação 
infantil. 
M: Em uma palavra só: educar, né? Agora, trocando em miúdos, é ajudar no 
desenvolvimento dessa criança. Ela é uma criança pequena, ela precisa se desenvolver 
em vários pontos, né e aí são vários pontos que você ajuda: no intelectual, você ajuda no 
emocional, você ajuda no... eu não sei muito como chamaria, mas essa questão dos 
valores mesmo, de educação, do que é certo do que é errado. Na questão intelectual, 
essa questão da... de inserir mesmo mais nesse mundo da escrita, pra não falar 
alfabetizar mesmo. Mas é estar inserindo ela nesse mundo que é onde ela vive mesmo, 
que existe né? Colocando ela em situações, que ela possa vivenciar isso de perto... E 
essa socialização também dela com os outros que ela vai levar pro resto da vida... Que 
já começou em casa, né? Bem ou mal, já começou em casa e que a gente dá 
complemento e continuidade aqui. 
P: Maria nos documentos e orientações curriculares da EI há sempre a menção ao 
educar/cuidar. Comente um pouco sobre isso. 
M: Então, cuidar é agora nossa função também, né? Antes, nós não tínhamos... eu não 
tinha tanto essa preocupação, eu tinha uma preocupação mais pedagógica mesmo. 
Agora eu tenho.  
P: Na creche? 



M: Na EMEI também. É, porque: “escovou os dentes?”, “não escovou?” “escovou 
direitinho?”.  
P: E o que você chama de preocupação pedagógica? 
M: (pausa...) Não, como eu falei, antes eu tinha essa preocupação com a leitura, com a 
escrita...Isso que eu estava chamando de pedagógica. A minha preocupação era essa, 
entendeu? De estar preparando a criança para esse mundinho da leitura e da escrita, e da 
questão matemática também, e ciências e sociais... 
P: Independente da idade? 
M: Independente da idade. É porque lá na creche, que eu entrei depois da EMEI a gente 
tem esse hábito já de contar história. Eles vêem a gente pegar o livrinho e já faz 
igualzinho. Os bebês fazem isso. Você deixa lá os livrinhos para eles manusearem, de 
pano, de plástico, eles vão lá e pegam e você vê contando para os amiguinhos. Então, 
hoje, é uma rotina mesmo.  
P: Então você acha que a função de cuidar é atual? Hoje é sua função? 
M: Eu acho que quando eu iniciei, em 1993, eu não tinha essa preocupação do cuidar 
não, sabe? “Foi ao banheiro?” Limpou direitinho?” ... Hoje eu tenho. Hoje eu já tenho.  
P: E como você, enquanto profissional, se sente quando tem que fazer essas ações 
de cuidar? 
M: Não tem mais como escapar. É uma função a mais para gente, mas não tem como 
escapar, porque a realidade é essa, não dá pra gente fazer vista grossa. Dá sim pra gente 
estar chamando a família para pegar essa responsabilidade, porque ela ta querendo 
muito... Eu até queria colocar assim: que na verdade, a maioria cuida. Pelo menos, esses 
anos todos eu sinto que é uma minoria que não está nem aí para as crianças.  
P: Das famílias? 
M: É, eu acho que a maioria se importa. A maioria se importa sim, sabe? Elas 
perguntam sobre como está sendo você não vê assim... não estar nem aí. Então, o 
abandono, na verdade é uma minoria. É sempre uma minoria que faz isso, entendeu? Só 
que ela nos atinge, né? Por que você acha assim: “poxa, é seu filho, né? Você tem que 
se importar com ele”. Só que não é bem assim que a coisa funciona, né? Ás vezes, a 
mãe não tem isso e nunca vai ter.  
P: Se você pudesse não fazer essas atividades de levar ao banheiro, dar comida, 
trocar fralda você faria? O que você acha?  
M: Se eu acharia mais legal? 
P: Então, se você pudesse não fazer... 
M: Se isso fosse relegado pra outro? Ah, tudo bem. É um comentário que se tem no 
CEI, que eu já ouvi falar. Quando houve a entrada dos inspetores, que antes não haviam, 
agora são 4 inspetores, pelo menos no meu CEI, que são 104 crianças, né? Nós 
recebemos 4 inspetores. E quando a gente soube que esses inspetores vinham, nós 
achamos que eles auxiliariam numa troca de fraldas, em um banho.E já foi colocado que 
não, que eles estariam ali só para olhar a criança, só para olhar. Eles não vão... 
entendeu? Alguns professores (pausa...) 
P: Mas o que você pensa sobre isso?  
M: Eu achava que poderia sim. Não que poderia ser delegado tudo para eles: “agora que 
vocês entraram, vocês vão trocar fralda, e nós vamos ficar com a parte pedagógica”, 
entre aspas, porque hoje a gente sabe que não é, né? Que o cuidar é uma parte 
pedagógica, que todo esse processo que a gente está vivenciando faz parte da parte 
pedagógica. Mas era uma fala... que essa parte da higiene, assim purinha mesmo fosse 
feita por outro funcionário e nós ficássemos com essa parte, que não envolvesse o 
banho, que não envolvesse a troca de fraldas, a higiene propriamente dita mesmo.  
P: Você ia gostar mais se fosse assim? 



M: Na creche, acho que não. Na EMEI eu ia gostar. Mas na creche, eu acho que não. Eu 
acho que isso está dentro mesmo, porque quando você troca fralda é um contato mesmo 
com o bebê. Quando você dá banho, é um contato também. E isso tem que ser feito com 
profissionalismo, tem que ser feito, porque se você pegar : “olha,toma...” Deu banho e 
toma... Não importa se vai ser feito pelo professor, pelo inspetor ou por quem for, mas 
tem que ser feito da forma correta. Porque você está... é uma relação ali com ele, né? É 
um relacionamento humano e dependendo da forma como você tratá-lo ali naquela hora 
do banho, naquela hora da troca, do que for dito ali... 
P: Então, você não se importa de fazer? 
M: Não, na creche eu acho que é obrigação da gente mesmo. Eu acho que está dentro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO V 
 

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA- PROFESSORA ROSE 
 
P: Quantos anos você atua no magistério? 
R: Bom, este ano eu completo 30 anos no magistério. 
P: E quantos anos na Educação Infantil? 
R: Na educação infantil... olha eu me afastei da EI durante uns 3 anos, então, são 27 
anos de educação infantil. Eu montei uma escola assim que eu me formei no magistério, 
então, eu tive uma escola de educação infantil por 28 anos. 
P: Particular? 



R: Particular, então, a escola funcionou 28 anos, porém, após os 20 anos de trabalho 
com a escola... Eu, no início da carreira eu atuava na minha escola e em uma escola 
particular. Nessa escola particular eu iniciei na EI, mas depois passei para o Ensino 
Fundamental, mas na 1ª série, que era alfabetização. Aí, eu me dediquei de corpo e alma 
só à minha escola, ta!? Nesses 28 anos, em 2004 que eu comecei a atuar no CEI e 
continuava com a escola, continuei com a escola até 2008. Ai, mas assim, na verdade eu 
já estava muito desestimulada já com a minha escola. Eu já queria algo a mais, algo 
diferente, eu queria crescer profissionalmente, queria me reciclar. Sabe quando você 
esta assim: desejosa de aprender, de se modificar? 
P: E você não conseguia isso lá? 
R: Não conseguia. 
P: Você estava em sala de aula lá? 
R: Não. Fiquei... No início da carreira sim, no início da escola, sim. Eu fiquei alguns 
anos em sala de aula, fiquei bem uns 5, 6 anos em sala de aula. Depois, eu só me 
dedicava a parte da direção, a parte pedagógica também era eu que fazia o papel de 
orientadora, né!?  
P: E onde era a escola? 
R: Era aqui No Bairro B mesmo, na região. 
P: E você atendia que público da região? 
R: Lá, classe média, média mesmo. Nós trabalhávamos com crianças de 2 a 6 anos, só 
meio período, não atendia crianças de período integral. Eu optei por isso, porque eu 
sempre senti que trabalhar com crianças de período integral você tem que ter toda uma 
estrutura a mais, que eu não tinha para oferecer. E também, que hoje sei, porque estou 
em um CEI integral, que funciona em período integral, como é difícil você trabalhar 
com essas crianças que ficam distantes de suas casas, de seus lares, 10, 12 horas. Então, 
na minha escola, eu sempre desejei só ficar com essas crianças que iam para escola em 
um segundo momento do dia, se desvincular um pouquinho da família e ficar ali 
conosco, entendeu!? Trabalhar outras questões, interação... 
P: Foi uma opção sua? 
R: Foi uma opção minha e funcionou muito bem. Tanto que é que assim, as pessoas... 
eu tinha uma demanda grande, os pais...começaram a vir a segunda geração...e foi muito 
bom, muito bom, mas para mim, pessoalmente quando você está em um lugar onde 
você tem que buscar ideias, você tem que ser a cabeça pensante, você acaba, por conta 
de não ter muito tempo, você acaba só se doando, entendeu!? E faltava preencher outras 
questões que eu queria e que eu não conseguia: tempo, disponibilidade de sair da escola, 
né? Eu, extremamente responsável, eu achava que o tempo que eu ficasse fora “podia” 
acontecer alguma coisa, então, aquilo foi me deixando um vazio. Sabe, faltava eu ter 
um... eu não sei nem te explicar o porquê . As pessoas se modificam constantemente e 
grande parte da minha vida eu achei que aquilo era tudo para mim, me completava 
plenamente profissionalmente. Aí, passei para uma outra fase, que eu achava que não, 
que tinha outras coisas pra eu realizar, que eu não estava conseguindo: estudar, fazer 
curso. 
P: E financeiramente? 
R: Também, boa parte do tempo que eu me dediquei lá, financeiramente foi 
“correspondido” àquilo que eu esperava, mas assim, de uns 10 anos pra cá, se tornou 
muito difícil eu manter a escola no mesmo padrão que eu tinha em mente, que eu 
achava que deveria ser daquela forma. Ficou difícil, nós tínhamos, eu tinha, minha irmã 
era minha sócia, então, quando você tem sociedade você sabe que é um pouco 
complicado. Eu nunca consegui comprar um imóvel, porque eu achava que tinha que 
comprar com o dinheiro que eu recebesse ali, e isso é uma ilusão. Ninguém consegue, 



uma escola não consegue crescer se você não tiver um capital para investir, ta? Parece 
que “ah, imagina toda escola ganha e consegue”, mas é muito difícil você se manter só 
com o lucro dali, do seu trabalho, daquilo ali.  
P: Então, você falou que ficou todo esse tempo na educação infantil, mas me conta 
um pouquinho da história, por que você se tornou professora de educação infantil? 
R: Então, quando eu tinha que fazer minha opção para a faculdade, na verdade os meus 
familiares, as minhas primas todas são professoras, e em casa tinha um incentivo para 
que nós fôssemos professoras também, um incentivo do lado da minha mãe e assim, no 
começo eu nem pensava. 
P: Sua mãe é professora? 
R: Não é, mas a família toda dela é e ela queria, porque queria que as filhas também 
fossem. Aí, a principio eu não queria. Vou ser bem sincera, eu tinha planos de fazer 
turismo, na época. Iniciei a faculdade, só que eu não consegui entrar em turismo, entrei 
em tradutor e intérprete. Quando, de repente eu falei: “o que eu estou fazendo aqui?”. 
Sabe quando você se sente um peixe fora d’água? Falei: não, não é isso. Mas e agora? 
Vou desistir, um ano que eu cursei? Aí eu falei: “não, acho que eu vou transferir meu 
curso para letras”. Pronto, transferi para letras e lógico, uma classe onde as pessoas 
procuram essa formação a maioria já vem do magistério, né!? A minha irmã já estava 
fazendo pedagogia e ela optou por isso desde o início. E aí, você começa a querer... 
Lógico, a fase de trabalhar, querer sua independência financeira e, por incrível que 
pareça, na época, o que mais chamava atenção das mulheres, da faixa etária que eu 
estava, era fazer o magistério, dar aula, era moda, eu acho, meio que moda. Aí minha 
irmã já estava fazendo, aí eu falei: “e se eu for, por um tempo, dar aula?” Já estava 
fazendo letras, e aí eu falei: “ah, de repente eu dou umas aulinhas, ganho alguma coisa e 
vou vendo o que eu vou fazer, né!?” Bom, enfim, fui dar aula para o Ensino 
Fundamental, na época que o Estado abriu para professor contratado. Entrei e não 
gostei. Não gostei, falei “não, não é isso.” Fiquei três meses e sai fora. Aí, eu queria, 
porque queria, na verdade era ter uma independência financeira. Aí eu conversando com 
um, com outro uma pessoa me deu um alô, falou: “nossa, vocês moram em uma casa tão 
grande, tem tanto espaço, você nunca pensou em abrir uma escola? Sua irmã faz 
pedagogia, né?”. Eu falei: “Não, nunca pensei, porque, imagina, eu nem fiz magistério”. 
Eu não tinha feito na época. Aí, mas aquilo ficou sabe? Falei: “puxa vida, talvez eu 
devesse tentar”. Aí resolvi: “bom, vou procurar essa magistério”. Aí a minha irmã, 
lógico, já estava mais ainda afim, falei com ela, ela falou: “ah, a ideia é legal, a gente 
podia tentar, ver... no bairro não tem muitas escolas”. Minha mãe adorou a ideia, aí eu 
falei: “acho que se a gente tentar, dá”. Eu não tinha formação, minha irmã ainda não 
tinha terminado a Pedagogia e foi... Falei: “vou tentar”. Aí começamos de forma ainda 
bem, na verdade, bem caseira, começamos... Fomos procurar o magistério, começamos 
a fazer o magistério, como já tínhamos o ensino médio, então nós fizemos só o 
magistério, acho que em um ano e meio, dois, alguma coisa assim. No segundo ano, não 
tinha terminado o magistério ainda, mas já estava para terminar e começamos a montar 
a escola. Olha e de uma coisa que era pra ver como ia ser virou todo esse tempo... Aí eu 
fui pra escola particular, concomitante, como eu te falei.  
P: E quando você entrou na rede pública, no CEI? 
R: No CEI, na rede pública, eu entrei em 2004.  
P: Você entrou antes do que na EMEI? 
R: Entrei antes do que na EMEI.  
P: Então, você ficou com sua escola e o CEI? 
R: Fiquei todo esse tempo. Eu só saí da minha escola em 2008. E na EMEI eu entrei em 
2008, quando eu saí da minha escola. Porque eu até já estava no ensino fundamental, 



antes de vir para a EMEI. Só que assim, eu fiquei dois anos no Ensino Fundamental, 
gostei também... Na verdade, eu adoro lecionar. É uma coisa que me realiza. Eu adoro 
muito sala de aula.  
P: Quando você fala é uma coisa que me realiza, mas você tinha dito que não 
gostou do fundamental...  
R: Quando eu iniciei minha carreira, não. 
P: E hoje? 
R: Então, quando eu iniciei minha carreira, não tinha experiência, não tinha 
embasamento teórico, não tinha formação, foi uma coisa assim, como aluna. Eu fui lá 
dar essas aulas, eram três meses o contrato. Então, quando você não tem domínio, você 
não tem formação, como que você vai entrar em uma sala de aula e atuar bem? E 
esperar... eu sempre acredito que o professor tem que fazer a diferença para os alunos, 
né? Então, eu não tinha formação para que eles melhorassem, auxiliasse para que eles 
evoluíssem no aprendizado deles. Eu acho que eu, enquanto pessoa, me frustrei por 
conta das minhas próprias angústias. Mas depois, agora, quando eu passei para o CEI, 
eu me empolguei em trabalhar fora, além da minha escola, sabe? Me trouxe uma coisa 
muito boa, uma motivação... Eu voltei para a sala de aula, há anos eu não atuava em 
uma sala de aula, apesar que, quando você tem uma escola, a escola é pequena, você 
está muito próxima à sala de aula, mas é diferente a responsabilidade de você ser a 
professora titular da sala, é diferente. Mas eu sempre me envolvi muito com o 
pedagógico, sempre, sempre, sempre. Se o professor faltava, eu fazia a substituição.  
P: Mas agora, estar na educação infantil é uma opção. Por que você optou em estar 
na educação infantil? 
R: Agora é uma opção. Entre o ensino fundamental e a educação infantil, eu optei em 
ficar na educação infantil, porque eu acho que além de ser uma fase da idade deles 
muito gostosa de você trabalhar, porque eles ainda são crianças que vêem no professor 
um ser brilhante, tem um destaque para ele, isso te traz sabe, uma massagem no ego, te 
faz uma massagem no ego, porque você realmente vê que você é um modelo para 
aquela criança.  
P: E em outros níveis? 
R Não, hoje em dia, não.  
P: Então, você acha que é diferente ser professora de educação infantil e de... 
R: Sem dúvida. Hoje para as crianças dessa época, eu acho que pelo contrário, professor 
para eles já está bem desvalorizado, enquanto aquele que vai ajudá-lo a crescer, que vai 
orientá-lo melhor, que vai estar ali para ser realmente o parceiro experiente. Eu acho 
que para o ensino fundamental ele não tem mais essa visão. Não tem. Embora, a gente 
queira que isso não acabe, dentro de uma utopia querer que aquilo retorne a fase da 
valorização do professor, eu acho que hoje está muito difícil.  
P: Então você acha que na educação infantil você é valorizada? 
R: Eu acho, muito. 
P: Por quem? Pelas crianças? 
R: Pelas crianças muito. Muito, porque eu sempre penso que a criança ela está ali, e em 
todos os momentos ela está te olhando, te observando para te copiar. Então, por isso que 
sua responsabilidade é muito grande, entendeu, porque ela vai copiar as coisas boas e as 
coisas ruins. 
P: E as outras pessoas? Como você acha que a sua família, seus amigos, seu 
companheiro, enfim, o que você acha que eles pensam sobre sua profissão? 
R: Olha, há alguns anos atrás, não era nem um pouco valorizada. Tanto é que eu 
sempre, sempre escutei: “ah, ela tem uma escolinha!”  
P: Isso lhe incomodava? 



R: Muito. Eu sempre falei: “eu tenho uma escola, não uma escolinha!”. Eu até comecei 
como uma escolinha, porque eu realmente não tinha uma estrutura de escola, não tinha 
formação. 
P: Que ano foi quando você começou? 
R: Em 80. Então, naquela época, isso não me incomodava, porque eu não tinha mesmo 
montado uma escola, com todas as letras. Não tinha nem autorização para funcionar. 
Mas isso me incomodava muito, na família, com os amigos, porque parecia que eu tinha 
assim..um tempo... Parecia que eu trabalhava, mas eu enganava, estava lá para passar o 
tempo, era assim, uma brincadeira.  
P: E você acha que mudou? 
R: Ah, mudou.  
P: E como professora de CEI e como professora de EMEI, você sente diferença? 
R: Muita. Muita. Muita diferença. Dentro da rede mesmo, o CEI não é valorizado 
dentro da nossa rede, entendeu? Tudo que sai de portaria, você procura: “e o CEI, está 
falando o que?” Nunca está falando nada. É completamente esquecido.  
P: E o que você sente? 
R: Nós, professores do CEI, nós sentimos muita angustia, ficamos muito decepcionadas 
por conta das pessoas não valorizarem o trabalho do professor de CEI. No CEI onde eu 
atuo, nós tentamos fazer com que os pais percebam que as crianças não estão ali 
somente para serem cuidadas, que as crianças não estão ali porque eles não têm outra 
opção, porque eles precisam trabalhar e elas vão ficar ali, nós tentamos mostrar que elas 
estão ali, porque elas tem direito de estar, que é uma fase da vida dela que é muito 
importante que ela se socialize, que haja as interações para o desenvolvimento, mas a 
gente tem muita dificuldade em fazer com que essa ideia se multiplique, se perpetue, 
saia fora da nossa unidade escolar. Na EMEI, eles te chamam de professor. Os outros: o 
tia, o fulana... Sabe, bem assim... 
P: E o que você pensa sobre o “tia”? Incomoda? 
R: Não me incomodava. Hoje, eu acho que de repente é você sabe, é sua formação que 
leva as pessoas acharem que tia é pejorativo. Eu nunca achei que tia era pejorativo, eu 
sempre achei que era uma maneira carinhosa de tratar aquela pessoa. Tanto é que na 
minha escola, a maioria das mães chamavam a gente de “tia”. Mas eu sabia que era uma 
forma carinhosa de se referir: “ai, aquela tia... Como é o nome dela?”, mas não de 
desqualificar o profissional. Agora, na rede pública, a maioria das pessoas encaram e 
recebem isso como uma desvalorização. Na rede pública, porque no particular, tantas 
amigas que ainda tem escola e que são tratadas de tia e elas não acham que isso é 
porque o pai não valoriza a educação infantil... eu não acho. 
P: E por que você acha que tem essa diferença? 
R: Olha, tem diferença entre o professor da rede pública e o professor da rede privada. 
Eu acho que é o próprio ambiente, aquela cultura escolar da escola pública se sentir 
inferiorizada. O professor da escola pública muitas vezes se sente inferiorizado perante 
a comunidade escolar. 
P: Você sente desvalorizada? 
R: Eu nunca me senti. 
P: Mas você foi professora de escola particular, você sente diferença? 
R: Eu não. Eu sinto diferença da classe, eu observo que tem uma diferença.  
P: Mas e para você? 
R: Eu não me sinto diferente nem na escola particular... Eu sou a mesma. O que eu faria 
para meus alunos na escola particular, eu faço para os meus alunos da rede publica, 
você entendeu? Claro que vem toda aquela dificuldade física, de quantidade de alunos, 
que aí vem outros aspectos, que vão me dar assim, vão trazer dificuldades de eu atuar, 



enquanto professor, mas eu não me sinto menosprezada na rede pública, não me sinto... 
Me sinto no CEI.  
P: Então, o problema não é a rede pública? 
R: Não é a rede pública, é o nível de ensino. 
P: E na pré-escola? Qual você acha que é a opinião das famílias sobre seu trabalho 
na pré-escola? 
R: Eu acho que as famílias ainda, ainda... Da rede pública? Porque tem uma diferença aí 
das famílias das particulares das famílias da rede pública.  
P: Eu acho que você poderia falar das duas. 
R: As famílias do ensino particular, hoje, com acesso a grandes, com facilidade de 
informação, facilitou os pais, a mídia, você vê que não precisa ler literatura, uma 
revista, uma V, uma É, ela está falando da necessidade da criança desde pequena estar 
em grupo, em ter essa...em participar de uma atividade, em ir para a escola e que a 
escola é importante, a importância da escola para o desenvolvimento cognitivo. Eu acho 
que os pais da particular tem mais facilidade, tem mais acesso a essas informações, né!? 
Pelo nível de escolaridade deles e por tudo que a gente tem hoje: internet, televisão 
também. Tem tanta reportagem boa sobre a fase de 0 a 6 anos. Então eu acho que os 
pais já buscam colocar o seu filho pensando em uma formação melhor. Pensando em 
dar formação mesmo...os pais da particular. Claro que tem aqueles... Foi aquilo que eu 
te falei: eu nunca trabalhei com integral. Eu sempre peguei realmente pais que queriam 
colocar os filhos na escola meio período, que queriam que eles ampliassem o círculo de 
amizade, que queriam que eles se desenvolvessem, entendeu? Era esse o perfil dos pais 
que eu trabalhava. Agora, na rede publica, mesmo você falando para mim “olha essa 
escola é central, está em uma região considerada rica”... 
P: Mas o perfil das famílias aqui é considerado diferente das do CEI onde você 
trabalha hoje? 
R: Ah, muito diferente. Aqui, é bem melhor. Bem melhor. 
P: Quais as profissões dos pais aqui? 
R: Aqui temos de tudo. Temos aqueles que vem de famílias pobres, sem formação, sem 
escolaridade, mas temos também muitas crianças de famílias com pais de nível superior, 
filhos de professoras, professores da rede.  
P: E aí como você acha que essas famílias daqui vêem seu trabalho? 
R: Eu acho que a gente pode dividir meio a meio. Tem aqueles que realmente tem 
clareza de colocar o filho aqui por opção, para que ele realmente... e vêem que há uma 
necessidade e tem aqueles que ainda precisam da escola enquanto cuidadora de seus 
filhos. Aqui eu dividiria em 50%. 
P: No CEI não? 
R: No CEI é 90%, 100%. Lá quem está lá é porque precisa que o filho fique lá 10, 12 
horas. Hoje, só ficam 10, mas até dois anos atrás, em 2008, eram 12 horas. 
P: Tem um CEI aqui ao lado, você acha que é diferente de onde você trabalha? 
R: Não. Não é muito diferente não. Eu acho que é bem por ai. A minoria dos pais que 
colocam em CEI são pais... por conta de que? Pouquíssimos CEIs recebem crianças 
somente meio período. Existe uma obrigatoriedade de ficar o dia inteiro. Os pais que 
colocam seus filhos o dia inteiro, se ele tiver realmente necessidade de colocar, ele vai 
colocar, mas aquele que vai colocar para dar uma oportunidade para o filho de 
aprendizagem, de socialização, de escolarização, ele vai...ele não vai optar por um CEI. 
Ele não vai optar por um CEI. Só se ele tiver necessidade. Eu vejo assim. Posso estar 
enganada. E nós notamos, eu que estou no CEI, nós notamos crianças estressadíssimas. 
Eu trabalhei no CEI de 0 a 3 anos, trabalho...porque meu CEI tinha de 4 e 5, por isso eu 



quis dizer isso, porque no meu CEI, até ano passado, ainda tinham crianças de 4 e 5 
anos, mas eu nunca peguei. 
P: Ficavam integral? Essa era a diferença com a EMEI? 
R: Todos ficam integral. As mães, esse ano para tirá-los, você tem que ver o auê, que 
não queriam de jeito nenhum. Por que? Porque elas precisam que eles fiquem o dia 
inteiro. Elas não estão preocupadas com a criança, com o bem-estar... Para você ter uma 
ideia, o sistema, ele não dá férias. Não abriu férias para nós de CEI. Nós ganhamos o 
direito de parar em janeiro agora, ano passado. As crianças não tem direito ao recesso 
de julho. Mesmo em janeiro, não são todos os CEIs que podem fechar. Existem os CEIs 
que ficam em plantões. O meu CEI é um CEI de plantão. Então, você olhando isso, e 
essas mães, esses pais que não se ausentam nem uma semana com a criança, para que a 
criança também tenha um tempo para descansar, né? O tempo dela, de brincar com um 
brinquedo que é só dela, de ter garantida sua vontade e individualidade, porque você 
sabe que no CEI tudo é coletivo, né? No CEI, na EMEI, tudo é no coletivo. Esses pais 
se tivessem maiores informações, maior formação, eu acredito que elas não estariam ali 
nesse CEI, estariam em escolas particulares... Se eles tivessem também a condição de... 
Porque a minoria ali falam: “ah, eu aceito que em julho”... Nem em julho, em janeiro 
eles fiquem em casa. Ela quer que vá direto 12 meses.  
P: E o que você acha?   
R: Me incomoda. Me incomoda. Me incomoda, porque a criança também tem o direito 
de descansar. E é aquilo que eu estou te falando: é essa individualidade. A gente trata a 
criança de zero ano e ela já não tem um momento de trabalhar o individual, ela já entra 
no coletivo desde sempre. Então quer dizer, tudo é de todo mundo sabe, ela tem que 
partilhar tudo, ela não tem nada que é só dela. Nós temos na nossa rotina um momento 
que é de trabalhar com o individual da criança, mas é o mínimo. É o momento que você 
senta e quando você pega um e todos querem vir pro seu colo.   
P: Você trabalha esse ano com crianças... 
R: de 2 anos. De 1 ano e dois meses à 2 anos. Nós chamamos de Berçário II. Então isso 
me incomoda.  
P: E aqui? 
R: Aqui eu estou no módulo. Cada dia eu estou em uma sala, mas quando sair uma 
aposentadoria, eu devo assumir. Só que agora eu passei no concurso de coordenadora. 
Então, quando me chamarem eu vou sair de novo da sala de aula. 
P: E aí? Você vai sair? Eu ia te perguntar se você pensa em continuar na profissão. 
R: Ai, você sabe que na verdade existe assim... uns momentos que está claro que eu 
tenho que ir, em outros momento eu ainda acho que a sala de aula é o lugar na escola 
mais tranqüilo e onde você se realiza mais é com as crianças. E eu estou muito dividida. 
Mas ao mesmo tempo, eu acho também que é uma evolução na carreira, eu quero passar 
por todos, eu quero chegar lá na supervisão, entendeu? Eu quero passar por todas as 
etapas, entendeu? Quando eu ficar bem velhinha eu vou falar assim: “olha, eu tive 
experiencia aqui, ali...”. Vou ter uma história.  
P: Bom, a gente falou um pouco das famílias, que na sua família há muitos 
professores... 
R: Que me influenciaram... As mulheres, né!? Isso você sabe que antigamente ainda 
tinha aquilo que mulher vai casar e só vai trabalhar para ser professora. Vai ter que ter 
filhos e bem ou mal, quando isso está muito forte dentro da família, ela vai te 
influenciar, então não tenha duvida. Eu quis, eu te falei sair fora disso, mas no fim... me 
envolvi. 
P: Mas e hoje? Como você acha as pessoas, que seus amigos vêem sua profissão? 
Você falou como viam né? 



R: Antigamente eu achava que eles não valorizavam em nada, eu era apenas dona de 
uma escolinha, e achavam que eu ia lá cuidar de criança, que era legal brincar. Hoje, 
não. Hoje eu... até porque quando faz um trabalho legal quer compartilhar e eu sempre 
chamei meus amigos e parentes para assistirem as festas... Eu também atuei 4 anos 
como diretora do CEI da aeronáutica, esqueci de contar... Aí, eles foram mudando a 
visão. Eu acho que tudo que a gente desconhece, a gente realmente não valoriza. E 
quando eu começo a conversar...os meus filhos que falam: “ a mãe, lá vem você com 
suas ideias, seu pedagogês”. Mas eu tento sempre mostrar sabe...que nem, o meu 
marido, sabe, ele tem uma visão deturpada ainda de creche. Por mais que eu fale. Meus 
filhos, falam em creche, meu marido... e a gente não é creche, é CEI. Mas eles acham 
que ainda a criança tem direito de ficar lá o dia inteiro: “mas se o pai trabalha...”. Mas 
ela tem o direito de estar em uma escola, entendeu? Não porque o pai trabalha que ela 
vai para aquela escola. É diferente. Mas eles ainda... não está claro isso na cabeça deles. 
Então, quando o prefeito veio, falando que não iria ter mais férias, que as creches não 
iam fechar e o promotor conseguiu reverter isso, eles apoiaram lá em casa. E olha que 
eles sabem que eu não tenho férias. Mas calma, “vocês estão pensando o quê:  só 
criança pobrezinha  pode ficar lá, o pai não ter quem cuida e ela tem que ficar?” . É uma 
visão completamente assistencialista: porque ela é pobre, porque o pai tem que 
trabalhar, porque coitado...  
P: Você tinha esse problema na sua escola? 
R: Não. 
P: Mas tinha mãe que trabalhava? 
R: Tinha mãe que trabalhava, mas sempre ela tinha com quem deixar. Em um período 
ele ficava com a avó, com a empregada, você entendeu? E eles só iam aquele período 
para a escola. Era uma clientela diferenciada do que hoje eu vivo. E se vê que ainda as 
pessoas não têm essa visão de escola, elas ainda acham que aquilo lá é um lugar... é 
assistencialismo, mesmo.  
P: Você acha isso ruim? 
R: Eu acho isso péssimo. Eu vou dizer para você que até a diretora da minha escola 
ainda é assim. Pois ela acha, por exemplo, Páscoa: que os professores que têm que 
comprar os ovos para dar para as crianças. Dia das crianças: professores que têm que 
bancar, que tem que dar... Olha, tirar a cestinha de Natal de roupa, estou falando do meu 
CEI, tá? Por aí eu não sei... O primeiro ano foi agora de 2009 que não teve. Todas as 
professoras tinham que pegar aluno e vestir, e dar presente... O que é isso? Visão 
assistencialista da direção da escola.  
P: Lá no CEI? E na EMEI? 
R: Não, na EMEI isso não existe. A EMEI é escola. Tanto que é que quando o pai tira 
do CEI e vem para a EMEI, ele aceita ter férias, ele aceita só ficar seis horas, ele 
aceita... Não é? Ele aceita trazer mochilinha lá com a criança se a professora pedir 
agendinha, ele manda todos os dias. No CEI nós estamos trabalhando esse ano com 
agenda, a minha turminha... Assim, os pais esquecem, dizem que perdeu a agenda, não 
valorizam, entendeu? É uma cultura que ainda tem que ser muito trabalhada. Só que eu 
acho que vai cansando quando você não tem o respaldo da direção, do sistema... o 
próprio sistema... 
P: Se eu lhe perguntar se você se sente desvalorizada.. 
 R: No CEI.  
P: Aqui não? 
R: Aqui eu não me sinto desvalorizada.  
P: Mas seu salário é maior lá? 
R: Meu salário é maior lá. 



P: E o que você acha? 
R: Não acho uma incoerência. Eu acho que são dois trabalhos completamente 
diferentes.  
P: Você acha diferente? 
R: Eu acho.Sabe por que? Lá ainda o cuidar leva grande parte do seu dia de trabalho, é 
um serviço que envolve muito... quando a gente fala “é um serviço braçal” e é mesmo. 
Envolve muito o seu corpo, é um desgaste físico, sabe? Eu acho que.. lá eu fico mais 
horas com criança do que aqui. 
P: Lá são seis horas com criança? 
R: Não, são 5 horas com crianças e uma hora de atividades pedagógicas.  
P: Mas é diária? 
R: Todos os dias. 
P: É opção? 
R: Não é opção, é obrigado.  
P: E o que você acha? 
R: Foi um ganho, até o ano de 2008 não era assim. Começou em 2009. Podemos sair 
uma hora de sala de aula e estudar.  
P: E você sente diferença? 
R: Ah, sinto, porque acaba ficando tudo muito caseiro, do jeito que estava. Hoje a gente 
já vê diferença.  
P: Mas é só essa formação, esse tipo de formação? 
R: Só. 
P: E vocês estudam? Como é? 
R: Olha, nós estudamos todos os dias. Tem o plano, o projeto de educação, de ação, 
mas eu vejo que no meu CEI, pelo que eu converso com as colegas, eu tenho irmãs que 
também trabalham hoje em CEI, e no meu CEI as pessoas são muito comprometidas 
com o que fazem. Então é hora de estudar, todo mundo... claro que vai ter uma hora... 
mas todo mundo se envolve, lê, discute o texto. E eu vejo as mudanças de muitas 
pessoas. As antigas que eram ADIs, que não tinham nenhuma formação, hoje elas 
tentam estar sempre envolvidas com o pessoal. No começo rejeitaram, lógico né? 
P: Tem ADI ainda? 
R: Tem. No meu CEI ainda tem duas ADIs. 
P: E elas são tratadas diferentes? Fazem coisas diferentes? 
R: Não, elas se fazem ser diferentes. Elas querem dizer que elas fazem tudo que nós 
fazemos sem formação. Que nada é novidade. 
P: Por que elas são ADIs por opção, né? 
R: Essas são por opção, as que sobraram são por opção. Porque a rede ofereceu 
formação para todas. É por opção, mas elas falam que elas não precisam... que nada é 
novo, tudo elas sabem, tudo elas sempre fizeram. Só que daquele jeito... Aquele 
trabalho que eu te falei, físico, elas desempenham muitíssimo bem. O cuidar, 
muitíssimo bem... mas é um cuidar sem ser lapidado... Não tem o cuidar, mas com 
reflexão, sem o “por que eu estou fazendo isso?”, “o que é importante nesse momento 
também trazer para a criança na hora do banho, na hora da troca?” ... Elas não refletem 
sobre isso, elas fazem lá. É para dar banho? É em série. É para trocar fralda? É em série.  
P: Então, hoje nas formações, discussões em torno da EI a questão do 
educar/cuidar é muito enfatizada. Eu queria que você me falasse um pouquinho o 
que você entende sobre o educar/cuidar e como você se sente nesse processo. 
R: Então, eu acredito e concordo que realmente a criança precisa mesmo, ta? Eu acho 
realmente que a criança necessita do educar e do cuidar. Eu acho que faz parte, é nosso 
papel desenvolver. Eu acho que na EMEI está bem, bem definido. Nós temos um 



cuidar, mas nós temos um tempo muito grande para o educar, e nós temos quem nos 
auxilie nesse cuidar, na EMEI. No CEI ainda não. 
P: Quem auxilia? 
R: Aqui, nós temos agentes de apoio, então nós temos um número grande em sala de 
aula, mas se eu precisar, eu posso contar com elas, entendeu? Então, eu fico bem a 
vontade. Até porque a idade deles... são mais independentes e elas dão respaldo nas 
alimentações, na higiene, mas no CEI, já não temos isso. O professor tem que estar 
assim desenvolvendo o cuidar e o educar. Não tem um auxílio e por essas crianças 
serem menores, serem mais dependentes, um tempo muito grande gasto no cuidar e 
sobra pouco tempo para o educar, para o pedagógico... Não é que sobra... não é o educar 
em si.. é um trabalho mais dirigido com a criança: trabalhar com história, trabalhar com 
artes, com a música, trabalhar com as diferentes linguagens no CEI é menor, então você 
tem que aproveitar os momentos de cuidar. Lógico que temos que aproveitar, só que 
você imagina que a gente tem uma estrutura, uma rotina de horários muito fechada e 
você tem que cumprir, você tem que estar sempre ali no seu momento, né? E isso 
amarra um pouco o nosso trabalho, limita... “ah, me sobre 15 minutos para trabalhar 
hoje com a Tarsila com a arte” Então você já fica... Já é um trabalho que você as vezes 
se desmotiva pela falta do tempo, entendeu? Você organizar as crianças, não é verdade? 
Tem que ter o tempo da organização das crianças, de trazer... Quando vê, falta 15 
minutos e você fica pensando “será que vai dar tempo?”. Hoje mesmo, hoje mesmo... 
Eu trabalho sempre com um parceira né,  porque no CEI você sabe que são duas e o 
número de crianças é menor que o número de crianças aqui de EMEI, você sabe né? Na 
minha faixa etária, nós trabalhamos com 18 crianças... a minha salinha, porque tem uma 
salinha da mesma faixa etária lá no CEI que são 27 crianças, são 3 professoras,para cada 
professor  9 crianças. 
P: É diferente? 
R: Muito. Muito. Tanto é que as colegas acham que sempre nós estamos de boa. As 
próprias crianças se diferenciam. Aquilo que eu te falei do emocional, da criança estar 
tranqüila. Um pega o brinquedo do outro, aquele... Eu fiquei nessa sala dois anos, eu sei 
o que é.  
P: A sala é maior? 
R: Ah, mínimo maior. Não tem justificativa, não tem. É um pouquinho maior, 
pouquinho maior, você entendeu? O banheiro é fora, o professor tem que sair para ir 
trocar, sair para dar banho. Então sempre ficam 2, quando não um na sala com os 27, 
porque na hora do banho, você tem que dar conta de dar o banho, porque vai vir o 
almoço. Hoje nós estávamos super empolgadas porque nós planejamos para hoje 
trabalhar... Nós estamos trabalhando na hora, no momento da história com os contos, os 
Três porquinhos, então hoje era o reconto dos Três Porquinhos, mas tocando a história, 
nós não íamos ler, íamos tocar a história, por incrível que pareça no disco, porque a 
colega tem a vitrola, olha que coisa antiga! Sabe, gente já de idade avançada. Aí, nós 
planejamos em fazer no momento da história, claro nós duas juntas, porém... estávamos 
adiantadas, começamos os banhos antes, para ficarmos adiantadas, para ter mais tempo 
para organizar na roda, foi um tal de fazerem “cocô”, minha filha do céu... Quem já 
tinha feito, estava fazendo de novo, quando nós vimos, faltavam 15 minutos para a hora 
do almoço, nós tínhamos cinco crianças ainda para trocar a fralda. Aí, eu falei para a 
colega... ela: “ah, não vamos fazer?”. Falei: “Não, você fica lá”... A supervisora proibiu 
que trocasse as crianças na sala. Bom está na lei também, mas ela proibiu, somente 
lembrando... É mais higiênico, tudo bem, só que você sai da sala, vai até lá, leva a 
mochila. Imagina crianças de um ano e meio andando, passinho de tartaruga... Aí, o 
tempo... então, para nós, para facilitar para gente e sobrar mais tempo para trabalhar 



com a criança, mais individualmente, mais atenção e mais pedagógico, a gente trocava 
na sala, quando tinha só xixi, era mais rapidinho... Você pega o colchão, é rapidinho, a 
mochilinha já está ali, mas infelizmente... Então, eu falei: “eu vou trocando”. Tem que 
ser uma ir trocando. Nós tínhamos hoje, quinze. Eu saía um de cada vez e ela ficava 
dentro com 14, você sozinha com 14, fazer a roda, manter... Sem contar que atenção, 
concentração é pequena, né? Então, é complicado, é isso que eu te falo... E assim, eu 
acho que tem que ficar claro para os pais que nós não estamos ali só para cuidar dessa 
criança e é isso que eles também não têm claro...  
P: É isso que eu ia te perguntar: qual você acha que é a função da educação 
infantil?   
R: Então, eu acredito que é cuidar e educar sim, mas a função... o cuidado esta sendo 
transferido para nós professores, todo cuidado que é dever da família zelar para a escola, 
como cortar a unha, como dar banho nessa criança todos os dias. Eu acredito sim, que a 
criança, quando evacuou, quando necessita de ser lavada a “bundinha”, fazer meio 
banho, concordo... Eu acho que isso é cuidar, concordo. Só que eu não acho que deveria 
ser obrigação da escola, das professoras, dar banho nela por completo, lavar a cabeça 
todos os dias. Eu acho que isso poderia ser feito na casa, até porque é um momento tão 
único com a mãe né? Principalmente a mãe que ficou o dia inteiro longe, é um contato 
maior com a criança. Então, essa alimentação: ele faz todas as refeições na escola, só 
que assim: não cobrar da escola, só da escola que seja alimentada. Tem criança que vai 
para casa, só toma uma mamadeira e volta no outro dia para se alimentar na escola 
novamente, você entendeu? Então, é o exagero de transferir tudo para a escola. Aqui 
também existe isso, essa coisa da alimentação, também aqui eu vejo pais muito 
preocupados, querendo que o professor force a comer, que a criança tem que comer, 
porque ela veio para cá sem comer. Como uma criança, eu fazia reunião ano passado, eu 
falava para os pais: “vocês têm que dar o almoço para essas crianças em casa”. 
P: Quantos anos têm seus alunos?  
R: Seis anos... Como que a criança vai entrar 13:00 de barriga vazia? O primeiro 
lanchinho dela vai ser as 14:00, é um lanchinho. Subtende-se que ela almoçou para vir à 
escola.  
P: Aqui são dois horários? 
R: Tem a turma que entra as 7:00 às 13:00 e a turma das 13:00 às 19:00. 
P: Mas os professores são três turnos? 
R: Três turnos. Então tem aquele professor que fica no intermediário e fica com a saída 
do primeiro turno e a entrada do segundo. Então... esses pais, na educação infantil, 
acabam transferindo toda essa preocupação com essa alimentação, com essa higiene, 
sabe? Com medicamento... tudo para a escola.  
P: Você acha que em outros níveis, etapas isso não acontece? 
R: Eu acho que acontece, mas com menos freqüência. Eu acho que eles aceitam mais 
quando você argumenta, sabe... o que a criança vem fazer na escola, o que é importante. 
P: E por que você acha que vai diminuindo? 
R: (pausa) De novo eu caio nessa formação desses pais, nesse nível cultural desses pais  
P: Ok... Mas e o papel social que você atribui a sua profissão? 
R: Bom, lógico que eu vou atribuir maior importância, porque, de fato, nós estamos 
lidando com a formação da criança no sentido amplo da palavra e nós estamos inserindo 
ela na sociedade. Então, é o papel que eu penso que todos os profissionais da área 
precisavam ter bem claro aquilo que eles estão fazendo, né?... A sua responsabilidade.... 
Porque nós estamos formando, essa formação tem que ser a melhor possível, para que 
ele, lá no futuro seja um cidadão que saiba atuar em uma sociedade, seja um ser crítico, 
autônomo, etc. Mas a escola, o primeiro contato que ele tem com esse mundo, vai ser... 



algumas crianças, vai ser só na escola o primeiro contato né, vamos dizer assim, da 
escola pública. A maioria aqui, os acessos a informação, com a cultura, é aqui, muitas 
vezes eles não têm na família oportunidade de estar tendo outras informações, outros 
meios de... sei lá, da arte, da música, de outro tipo de contato com essa cultura social. 
Eu acho que a interação da criança com o outro, dentro não da família e sim de outra 
formação social, eu acho é que, né? Vigostki fala, é aqui, o que vai se desenvolver o 
pensamento, a linguagem, é na interação, então, a gente tem que proporcionar para ele 
que seja o melhor possível, que ele se veja como ele... Eu concordo com isso, acho 
muito certo o que ele levantou. As vezes, a gente no nosso desenrolar das atividades, 
das atribuições que são muitas, que você sabe, e aí vem a parte burocrática para gente 
dar conta, aí você para e acaba dando o mínimo para essas crianças. As vezes, não 
acontece? Eu sinto isso. Eu me frustro com isso. Eu falo: “Poxa vida, eu não oportunizei 
para ele um algo a mais, interessante”, porque, principalmente quem da aula o dia 
inteiro, meu Deus como eu me cobro! Porque eu acho que o professor que dobra 
período, a qualidade cai, cai. Por mais que você queira, você tem a consciência que 
precisa buscar, ler, fazer uma pesquisa, fazer... Não te sobra tempo, e quando você tem 
um tempo, você está tão esgotado... Então, eu acho que a gente precisa se preocupar 
mesmo com essa formação dessa criança, desse ser social, porque lá no futuro a gente já 
sabe que vai ter diferencial, que nós conseguimos modificar, né? O que hoje não está 
bom, melhorar isso, essa qualidade, trazer mais esse pai para dentro da escola para ele 
entender o que é uma escola, como funciona uma escola, o porquê, que razão... Eu 
gostaria de perguntar tudo isso que você está perguntando para mim que é essa ideia que 
eu passo dos pais, mas eu queria perguntar a eles, quem sabe agora como CP, eu vou 
fazer. Lógico que a gente vê mudanças, eu que estou há trinta anos senti muita 
mudança, houve valorização, houve sim, não posso dizer que não. As pessoas estão 
mais preocupadas com a criança, com essa educação, mas eu acho assim que ainda está 
muito engatinhando, que ainda precisa trabalhar muito mais com esses pais. O pai da 
classe social, então, mais baixa, eu acho que ele... Lógico, ele tem boas intenções com a 
criança, ele quer o melhor para o filho dele, não tem dúvida disso, mas ele não sabe o 
que é o melhor para o filho dele, ele acha que o melhor para o filho dele é ficar ali o dia 
inteiro, comer, beber, tomar banho e sair sem nenhum machucado da escola. Isso é o 
melhor para o filho dele. É lógico, é a crença que ele tem, mas a gente tem que trabalhar 
isso, para trazer para esse pai que não é só, ele precisa disso, mas ele precisa de muito 
mais.  
P: Mas você está satisfeita com sua profissão? 
R: Muito. Eu só estou na minha profissão, porque eu realmente amo e sempre sonho que 
eu vou conseguir fazer algo para ajudar não só as crianças, mas quando eu tive escola eu 
sempre pensei em mostrar para o professor qual a importância dele, a importância do 
seu papel dentro ... 
P: E você está satisfeita com o seu salário? 
R: Estou. O que muita gente acha que não é bom, eu acho que é. Porque eu já vivi o 
outro lado, entendeu? Do privado... Então eu sei que lá, para você ganhar o que você 
ganha hoje aqui você tem que dar a sua alma, todo o seu tempo. Aqui ninguém quer dar 
5 minutos a mais. Eu vejo poucas pessoas aqui. No meu CEI então, poucas pessoas que 
falam: “eu vou dar essa meia hora a mais, para fazer um trabalho melhor, para ver algo 
novo para meu aluno ou uma formação melhor para mim” Eu vejo poucas pessoas que 
não vinculam isso a salário, entendeu?  
P: Quando a gente estuda, lê sobre professor de educação infantil em livros, 
pesquisas, artigos, uma coisa aparece muito, que é a questão da desvalorização da 
profissão. O que você pensa sobre isso. 



R: Eu não acredito. Eu acho assim, que quem está na educação infantil por realização 
profissional, que vem realmente fazendo a diferença, eu me sinto assim, então, eu me 
valorizo. Porque eu acho que faço uma diferença muito grande, sabe... Eu acredito que o 
professor da educação infantil deveria ser melhor pago? Claro, quem não quer ganhar 
mais. Não que eu acho que... Lógico, se você me falar... Para ele ter mais formação, 
entendeu? Eu acho que ele deveria ser um professor que talvez conseguisse ficar, por 
exemplo, em uma escola só, vai, no meu caso, umas horas a mais para estudar, para 
desenvolver um melhor trabalho. Eu acho que isso, na educação infantil, se mudassem 
tudo e a gente pudesse realmente ter esse tempo maior de formação, claro que serial o 
ideal. Por que? Porque nós, como estamos formando a criança, esse serzinho que vem 
para nossas mãos tão indefeso e que precisa de toda uma bagagem do profissional para 
poder dar uma orientação mais adequada, entender não só o emocional, o psicológico, é 
trabalhar com esse afetivo, que a gente também sabe que com a correria, os pais acabam 
também não tendo esse lado com a criança, essa disponibilidade, tempo e acabam 
também descontando naquele pequeno ser todas as suas angústias do dia, eu acho que 
esse profissional valorizado, ele tem que ser mesmo. A sociedade está engatinhando. 
Existe realmente na literatura essa desqualificação, mas porque houve uma outra época, 
uma outra fase em que não havia tanta necessidade de a criança vir para essa escola, 
dessa criança vir para espaço para se formar. Eu acho que na minha época, lógico, nós 
tínhamos espaços de rua para interagir com os colegas mais velhos, nós tínhamos 
nossos irmãos mais experientes, os coleguinhas mais experientes que nos traziam a 
informação, que nos ajudavam. Tinha a brincadeira de rua, a liberdade, tinha mais 
autonomia de brincar e se cuidar, hoje, nós não temos mais. A sociedade mudou. Então, 
a gente precisa trabalhar com esses pais, mas é um momento da vivência que nós 
estamos acompanhando. Eu acho que daqui um tempo, essa literatura vai ser totalmente 
diferente, eu acho que vai chegar lá, vai estar ouvindo falar da importância, como eu te 
falei... a gente já está ouvindo falar muito disso.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VI 
 

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA- PROFESSORA LUCIANA 
 
P: Queria que você contasse um pouco por que você foi fazer Pedagogia, por que se 
tornou professora de educação infantil? 
L: Então, eu terminei o colegial e não tinha menor ideia do que eu ia fazer. Eu não sabia 
mesmo. Daí eu conversando um pouco com a minha mãe “o que você vai fazer? Precisa 
começar a pensar...” Eu não fiz ENEM, eu não fiz nada disso. Eu sabia que ia fazer 
alguma coisa na P, porque meus irmãos já estavam fazendo P e a P era uma instituição 
do lado de casa e gratuita, por causa da minha mãe aqui e daí ela falou: “ah, acho que 
daria certo você fazer pedagogia, porque não é um campo restrito” Não é uma única 
área de atuação, tipo você vai fazer direito, você vai ser advogado, se você estudar, pode 
ser juiz, promotor, sei lá... Mas a Pedagogia me passou a sensação assim de que era um 
campo mais aberto, podia ter vários campos de trabalho: em RH de empresas e pode ser 
qualquer empresa... A gente fez uma conversa assim. Aí eu prestei e passei.  
P: Então sua mãe que lhe incentivou a fazer Pedagogia? 
L: Incentivou. Incentivou porque eu não tinha a menor ideia do que queria fazer mesmo. 
E daí a relação de candidato vaga na época era ridícula: 70 candidatas para 100 vagas. 
Aí, lógico que eu passei. E comecei a fazer. Eu entrei junto com uma amiga minha que 
estudou no colégio o tempo todo comigo e que também não sabia o que fazer, sabe!? A 
gente foi... “Vamos arriscar, se não rolar depois a gente presta outro vestibular”. E 
nunca parei para pensar “ah, eu gosto de criança, vai dar certo”. Não, não foi. Daí no 
primeiro ano eu nem fiz estágio nenhum, não trabalhei em nada, fiquei só assistindo 
aula e aí fui me interessando... Eu gosto de estudar, eu gosto de assistir aula, então... E 
as aulas da Pedagogia no primeiro ano são super básicas, né!? Eram, porque agora o 
currículo mudou... E aí fui assistindo e fui curtindo assim, o conteúdo, as coisas... Tinha 
aula com a minha mãe e era super engraçado. Aí, no segundo ano, eu comecei a saber o 
que rolava aqui na P mesmo. Minha mãe mesmo me apresentou o Núcleo J. Ela 



comentou comigo do Núcleo J, se eu não me interessaria em ir lá fazer um trabalho 
social. Então, aí eu fui no Núcleo J conversar com a A. e aí eu conversei um pouquinho 
com ela, conversei com o T. também e eles: “Ah, você não quer vir trabalhar com 
alfabetização de adultos?” Eu entrei também em um outro projeto de fazer pesquisas 
com guardas civis metropolitanos. Era um projeto da GCM e a gente ia em um monte de 
escolas fazer pesquisa com eles, com diretor da escola para saber como estava a relação, 
tal. Eu participei de um monte de projetos lá no Núcleo J e comecei, assim, eu saia da 
faculdade e ia para lá, saía do curso e ia para lá e comecei a ficar super dentro de lá 
mesmo. E foi mudando um monte de coisa e eu fiquei até o fim da faculdade. Participei 
da formação de professores alfabetizadores de adultos, fui para vários lugares e aí foi 
super gostoso, eu vi que era minha área mesmo, só que não ganhava né, não era um 
trabalho nada valorizado, mas enquanto eu fazia faculdade eu não sentia falta disso 
mesmo. Quando eu tinha que fazer estágio em outras escolas, durante a faculdade, que 
não só na educação de adultos, 2º ano, 3º ano tem que fazer, então, eu fui para fazer no 
SD, que foi a escola que eu estudei, só que não gostei da receptividade que eu tive lá, 
não foi legal... E a professora da sala, as crianças, a primeira vista assim eu pensei: “não 
vou trabalhar com criança”. Foi engraçado. Outro dia mesmo eu estava mexendo no 
material e comecei a recuperar os trabalhos da época da faculdade, aí eu fui vendo, 
relembrei os estágios de observação que eu fiz. Nessa época eu não tinha ideia de que 
isso ia ser para mim. Eu estava muito mais envolvida com a questão do trabalho social, 
estava fazendo cursos no Núcleo J, tem o curso de alfabetização, educador social junto 
com a faculdade. Eu estava curtindo, só que não era valorizado, isso era o problema.  
P: O que quer dizer com não era valorizado? 
L: Não recebia. Eu e o T. a gente batalhou bastante na N., que é uma empresa de carro... 
O dono da empresa se interessou para ter um projeto lá para alfabetizar os funcionários, 
aí a gente recebia. Tipo uma salário ridículo, mas recebia. Aí a gente ia lá para Vila G. 
para alfabetizar os funcionários da empresa de carro e dái a gente tinha conseguido 
algumas coisas assim. O curso de formação era com o Banco H. A gente ia para outros 
estados fazer aí recebia. Recebia super bem, de repente uns mega projetos, mas dura um 
tempo super curto. O banco precisou do Núcleo J só para dar uma organizada nos 
conteúdos e depois que não precisava mais eles mesmos iam fazer por conta. Aí eu 
terminei a faculdade. Terminei o curso fazendo a monografia dentro do Núcleo J, o 
trabalho de conclusão de curso foi dentro do Núcleo J... Eu fiz orientação educacional e 
supervisão escolar, porque na época tinha habilitação e aí o foco era o coordenador 
pedagógico, aí eu entrei como auxiliar de coordenação do T. e da A. do Programa E, 
que é o trabalho que tinha, não sei se ainda tem, porque eu estou super longe agora, o 
trabalho que tinha no Núcleo J de alfabetizar os funcionários da P., da limpeza, ou dos 
prédios aqui do entorno, os analfabetos do bairro mesmo. Aí tinha uma turma de 1ª a 4ª 
e uma turma de 5ª a 8ª. Aí eu entrei como auxiliar de coordenação para ver como 
acontece a coordenação pedagógica de um espaço não formal de educação, informal de 
educação, tal... As pessoas estão lá trabalhando porque gostam do que fazem, como no 
meu caso e não porque recebem ou que estão lá porque precisam disso. Aí eu terminei a 
faculdade e já fiquei longe. Acabou, tchau, terminei a monografia, entreguei... Meio 
conturbado assim, por conta coordenadora do Núcleo, que não quis ler meu trabalho, 
ficou preocupada de eu estar falando ao mesmo tempo que no Núcleo J é tudo muito 
jogado,sabe? Aí ficou um clima meio esquisito, então acabei me afastando. Aí começou 
o ano de 2005 e: “E agora? Danou-se” Ai coloquei meu currículo on line, não levei nem 
em escola nenhuma. Coloquei on em uma terça-feira, quando foi no sábado, me 
ligaram. Na segunda eu tirei, nem paguei, a semana gratuita, sabe? Era da Escola X eu 
fui na segunda-feira para fazer uma entrevista como auxiliar de classe de 2ª série. Eu 



falei: “agora é minha chance de ter experiência em escola. Se eu não curtir, ótimo. Eu 
vou embora e vamos ver o que vou fazer da vida”. E aí eu gostei muito, me dei super 
bem. Fiquei um semestre como auxiliar de classe. O trabalho de ser auxiliar, de inventar 
coisas com as crianças quando a professora não estava dando coisa, ou quando dividia o 
grupo e podia eu ficar com metade do grupo, eu via que a relação que eu gostava de 
ensino-aprendizagem que eu fazia na alfabetização, eu continuei fazendo lá e eu gostava 
mesmo disso. E ajudar o aluno um a um, que era mais o papel da auxiliar e organização 
né, que era o que eu fazia mais. Organizar o espaço, organizar as crianças, corrigir 
coisa, fazer mural... Eu tinha 5 salas. Eu era auxiliar de 5 salas e dei super conta e em 
um semestre já fui para a escola integrada. Aí na escola integrada foi um trabalho super 
diferente: fiquei com criança de um monte de faixa etária diferente, ajudava na lição, 
elaborava brincadeiras, mini-projetos, assim, para o tempo que não estava nem fazendo 
lição, nem brincando, para a gente ter um objetivo comum, aí a gente fazia umas coisas 
super diferentes mesmos, umas pesquisas junto com a escola, umas coisas super 
divertidas, que motivam os alunos a fazerem alguma coisa interessante nesse tempo que 
tinham livre, mas que tinham que ficar na escola. Eu brincava muito com eles, curtia 
bastante também. E aí eu comecei a fazer a pós em alfabetização... Ah não, ao mesmo 
tempo, enquanto eu estava na escola integrada, minha coordenadora me chamou e falou 
“eu sei que você trabalhava no Núcleo J, na P. com adulto, tal, vamos fazer um projeto 
aqui com os funcionários da escola?” Falei: “ah, vamos!” E comecei a fazer o projeto de 
alfabetização do pessoal da escola. Aí em uma das conversas com ela, de orientação 
dela, assim desse trabalho, que eu ia contando dos funcionários, ela falou: “A C. e a J. 
prestaram para entrar na pós em alfabetização lá esse ano e não conseguiram, agora no 
começo do ano- já era começo de 2006- vai ter de novo, você não quer tentar, acho que 
você ia curtir, você gosta de alfabetizar, você se intriga por que o aluno não esta 
aprendendo, a pós vai te ajudar muito”. Falei: “Ah, é verdade, né?”. Aí eu fui para a pós 
e aí, no meio do primeiro ano da pós precisou de professora para substituir licença de 
uma professora lá na Unidade I, eu conheci a professora do infantil lá na pós, a J., aí ela 
me chamou para substituir. Não sabia nem se ia dar certo, se eu ia curtir, era uma outra 
experiência também, eu fui me entregando... e aí eu gostei muito. Eu não imaginava que 
ia ser tão legal. Eu nunca tive essa coisa de gostar muito de criança, tal... da família tudo 
bem, é uma coisa. Agora fora... e isso me incomoda até hoje, criança fora do âmbito 
escolar quando está com os pais, eu olho, eu observo, eu vejo como está, porque eu 
percebo que a maioria é muito mal educada. São poucas... Eu estava comentando em um 
restaurante domingo: tinha um menininho passeando com o pai o tempo todo no 
restaurante, mas assim, tranqüilo. Foi uma das únicas crianças que eu vejo no meu 
bairro, principalmente, que eu não sei, acho que as crianças são muito mimadas, quando 
elas estão com os pais, elas acham que podem fazer o que quiserem. Então as cenas 
geralmente que eu vejo... eu me incomodo muito. Aí eu comento com os meus amigos. 
Eu sempre avalio, né!? Agora a criança dentro da escola tem uma relação com a gente, o 
grupo de crianças, que é totalmente diferente. Você é autoridade... e assim, a escola que 
eu trabalho tem muito estudo, a gente estuda muito as relações e assim... tudo que a 
gente faz na sala, a gente fundamenta. A escola é muito legal. Eu aprendi, desde que eu 
entrei lá, eu aprendi a gostar muito de lá. Quando eu entrei como auxiliar, desde o 
primeiro momento, a primeira semana eu ia de carro para lá e aí de terça-feira é rodízio 
do meu carro e de terça-feira tem a reunião pedagógica, eu nunca precisava assistir, mas 
eu ficava. Eu ia ter que ficar na escola, eu ia ficar onde? Aí eu ficava na reunião 
pedagógica que é o espaço de formação continuada de professores. 
P: Toda terça-feira tem reunião pedagógica? 



L: Toda terça tem. Tem ainda, agora eu faço a reunião da Educação Infantil. Na época 
que eu estava no fundamental, eu fazia do fundamental. Até mesmo quando eu estava na 
escola integrada, porque não precisa o professor da escola integrada ir para a reunião, 
porque ela é como uma auxiliar da escola... o salário é um pouco maior, só que a carga 
horária é um pouco maior, mas ela não é nem registrada na área pedagógica da escola, é 
área administrativa, a auxiliar e a professora da escola integrada. Eu não precisava ficar, 
mas eu ficava porque era rodízio do carro e porque era um espaço de formação, era 
gostoso.  
P: Então você foi para a educação infantil... 
L: Porque foi o que foi rolando...  Não foi uma escolha. Se tivesse vaga no fundamental, 
era no fundamental que eu estava até hoje. Foi a pós em alfabetização, que eu conheci a 
J. e ao mesmo tempo eu fiz o PROFA, né? E aí eu tive aula com a DH que é minha 
coordenadora até hoje, na unidade II, que é onde eu estou.  
P: Eu queria que você me falasse um pouco qual você acha que é a opinião da sua 
família, dos seus amigos sobre sua profissão? 
L: Na minha família eles compreendem muito bem, porque tem muito professor. Minha 
mãe, meu pai, minha tia, minhas duas tias são professoras também. Então eles 
compreendem. Eu converso muito com eles sobre tudo que eu estudo. 
P: Sua mãe é professora universitária. E os outros? 
L: Meu pai é professor de matemática da rede estadual. 
P: Tem alguém que atua na educação infantil? 
L: Tem. A esposa do meu tio, irmão da minha mãe, que trabalha no RB. Agora ela é 
coordenadora, mas ela trabalhava com  Fundamental. Não EI, mas Fundamental I. Eu 
acho que não tem... Não me incomoda a relação da minha família... Eles não comentam 
nada, não valorizam, nem desvalorizam. Na verdade, as conversas que surgem é: 
“Nossa, como você tem paciência!” Quando você esta em uma festinha de um primo, 
em festinha infantil... Eu comento com eles assim: “Eu não tenho contato com as 
crianças junto com os pais”. O contato que eu tenho com elas junto com os pais, como o 
que acontece em uma festa infantil é na entrada, na saída e esses são os piores 
momentos do meu dia, realmente. Agora, as crianças sozinhas comigo, é muito legal. 
Eu gosto muito. Agora os amigos... é engraçado. Tem uns que, lógico, que comentam 
que...aquela coisa: “Ah, você não faz nada, fica brincando a tarde inteira”, “Ah, você 
acorda 12:00, come alguma coisa e vai trabalhar e aí fica até 17:30 da tarde só, que 
trabalho fácil!”. A impressão que eles passam é essa. Mas é na brincadeira, porque a 
gente conversa muito, eu conto tudo o que eu aprendo, o que eu estudo. Eles vêem que 
eu não estou de brincadeira. Eu comparo muito com uma amiga super próxima, que é 
próxima da maioria dos amigos mesmo, ela trabalha no D., então é muito diferente uma 
escola da outra e vire e mexe a gente está  falando sobre isso. É assim: ela recebe o 
dobro do que eu recebo, mas eu jamais trabalharia lá, porque eu não acredito na 
proposta, porque o que ela conta que ela faz com os alunos dela eu jamais faria com os 
meus. Sabe, o que eu faço com os meus alunos, de estudar, de pesquisar e fundamentar 
a prática, ela não faz... me acha idiota por fazer isso.  
P: Ela não tem isso no D.? Formação... 
L: Não tem. É super diferente. Não sei se não tem, mas é totalmente diferente o trabalho 
lá. “Ah não... não é mais totalmente tradicional”.... Ah, gente... Páscoa, eles fazem o 
coelhinho e aí cada sala faz um coelhinho de um jeito. Tem professora que faz o molde 
vazado e aí dá um para cada criança, eles põem lá, aí faz esponjinha, tira o molde 
vazado e ficou o coelho lá pintado. Aí pega o algodão, põe no bumbum do coelho, na 
orelha, entendeu? É assim ainda...  E aí, gente, não existe isso para mim. A gente fala da 
Páscoa porque tem que explicar para as crianças porque elas não vão na escola na sexta-



feira santa e aí explica... Inclusive tenta explicar para as crianças de 4 anos que é um 
feriado religioso, tal. E acabou. 
P: E se eles lhe chamassem para trabalhar lá? Ganhando o dobro... 
L: Ela vive falando para eu levar o currículo lá, mas eu nunca entreguei o currículo na 
mão dela. Não consigo me imaginar trabalhando lá.  
P: Seus irmãos são formados em que?  
L: Minha irmã é fonoaudióloga, mas atualmente ela tem uma empresa de 
recreação...sócia do marido e do irmão do marido dela, ou seja, ela foi para a área de 
educação. E meu irmão é cientista da computação.  
P: E você sente diferença quando alguém fala das profissões deles e a sua? 
L: Não.  
P: E agora eu queria que você falasse um pouco sobre como as famílias das 
crianças vêem sua profissão... 
L: (pausa) É... então...  
P: Quero que você pense como professora que já atuou com crianças muito 
pequenas, de dois, três anos e professora de pré-escola... 
L: Da alfabetização, né? É muito diferente. As mães amadurecem muito. Como eu já 
trabalhei lá na escola desde o G3 até o G5, a relação com as mães do G3 é uma, a 
relação com as mães do G5 é outra, o G4 é uma passagem. E é a maior briga na escola, 
porque as mães que entram no Grupo 2 e no Grupo 3 tratam a gente ainda como 
cuidadora. Elas colocam o filho na escola ainda pelo espaço que a escola oferece. A 
escola faz milhares de pesquisa e compartilha isso com a gente e isso é empiricamente 
comprovado, sabe? Tem as pesquisas que são feitas de satisfação, porque que escolheu 
essa escola, a gente acompanha isso, porque não é uma escola gigantesca, né? E no 
grupo 3 eu me sentia um pouco como cuidadora, tinha que estar sabendo tudo o que está 
acontecendo, nas reuniões individuais, para falar para eles, eles queriam saber se a 
criança  se a criança estava bem, estava brincando, estava interagindo, pronto! Não, o 
que está aprendendo, o que não esta aprendendo, não é interesse deles.  
P: E o que você sentia com isso? 
L: Eu mostrava o que eu achava que era interessante. Eu escutava o lado deles, mas eu 
continuava mostrando... Assim como todo mundo faz, sabe? A gente não se sente 
menosprezada por isso, mas a gente sabe que é uma briga e a gente precisa mostrar que 
não é só isso, né. Que a escola não é só... até porque a gente precisa justificar para eles o 
quanto eles pagam de mensalidade, porque é muito caro e eles reclamam muito, os 
pais... E aí a gente justifica isso pelo trabalho.  
P: É muito caro lá? 
L: Cara, mais de R$1000 a mensalidade. Para uma educação infantil, né... O espaço da 
escola é muito gostoso e aí eles acham que as crianças têm que brincar lá, mas eles não 
querem que volte suja, que se machuque... Tem raizes de árvores pela escola inteira, 
eles tropeçam o tempo inteiro. E a ideia é essa mesmo, deles se sujarem, se 
machucarem... Tem cavalo, tem um monte de bicho, é esse contato com a natureza que 
eles não têm em outro lugar. É um sítio dentro de um bairro na ZN. E não tem mais 
essas coisas... É muito gostoso. Mas a gente percebe que, de repente, a gente precisa dar 
luz ao trabalho. Mostrar a evolução do desenho da criança, a importância que a criança 
está dando, por exemplo, em um grupo 3, já de reconhecer o seu nome, de localizar seus 
pertences pelo seu nome, ou de nomear essas coisas. Esses trabalhos iniciais... E agora, 
o foco do ano passado foi essa questão da autonomia moral, da ética... A gente estudou, 
tiveram várias pesquisas, porque as diretoras da escola foram fazer essa pós graduação, 
super legal, assim... fundamentado em Piaget, em Yves de La Taille e tem mais um 
monte de gente que eu nunca tinha ouvido falar, mas que é tudo da Unicamp. Por causa 



desse estudo que eu fui fazer a pós agora esse ano também. Elas conseguiram levar a 
pós para a escola. A escola tem um negocio que chama foco, que eles começaram faz 
dois anos, que é de formação continuada... Tem o PROFA lá dentro da escola, elas estão 
conseguindo fazer um monte de formação... 
P: Mas aí quando você fala: “as mães amadureceram”... 
L; Ah, então, isso... No grupo 5, elas já querem ver o resultado do nosso trabalho, 
principalmente na alfabetização, porque depende do que a gente fala com elas no 
começo do ano. No G3 ainda é muita experimentação e tal... No g4 começa uma 
alfabetização, mas é com nome próprio... Então, algumas querem resultado e valorizam 
nosso trabalho, por conta de saber que vai ter o resultado que espera, sabe, que não é 
fácil... Mas algumas têm algumas expectativas que parece... Para que eu estou lá? Eu 
estou para lavar o óculos da filha dela três vezes por dia e limpar o nariz cinco. É o que 
ela escreve na agenda todos os dias. Entende? “Eu não estou aqui para isso”. Eu vou 
fazer a medida que eu sentir necessidade, porque eu estou olhando para filha dela. Mas 
essa cobrança que eles têm, e ai se a criança vai suja um dia vai reclamar na 
coordenadora. Eles têm uma relação muito próxima com a coordenação, com a direção, 
porque a escola é pequena. E qualquer coisinha que acontece de errado eles vão 
reclamar, porque ao mesmo tempo, os pais têm uma relação com a escola de compra e 
venda, mercantil mesmo, sabe? “Estou pagando, quero o melhor serviço”. Essa é nossa 
briga. Isso a gente conversa bastante, com a coordenação, principalmente.  
P: E quando elas reclamam, o que a coordenação faz? 
L: A coordenação nos defende, acima de tudo. “Ah não, vamos falar...”... não é assim: 
“isso não pode acontecer”. É “olha, isso acontece”... Não veste a causa do pai, não 
defende o pai. Agora, a direção já é diferente, porque a direção não quer perder aluno, 
entendeu? Então, quando vai direto para a direção é que a nossa briga, nós e a nossa 
coordenadora, contra os pais e a direção em alguns momentos...  
P: Mas você acha que a direção tem uma concepção de professor de educação 
infantil diferente?  
L: Não, é a mesma. É igual para toda a escola. A preocupação dela não é... não nos 
valorizar , elas tentam até nos valorizar por toda a formação que a gente tem por tudo 
que oferece para gente, sabe? As diretoras são pedagogas também. São três mulheres de 
quarenta e poucos anos, é uma relação próxima mesmo, e elas valorizam o trabalho, 
mas é uma escola pequena e ainda tem essa relação de... Mudou muito, desde que eu 
entrei até agora, em cinco, seis anos, mas ainda tem aquela coisa que é uma escola 
pequena e não pode perder aluno. Até porque um aluno faz muita diferença. E no grupo 
5, a gente começa o ano falando para eles o trabalho que vai ser desenvolvido com 
alfabetização. E assim: todas as criança evoluem muito e começam a se envolver muito 
com a escrita, com a leitura, com a matemática e levam isso para casa. Então, os pais já 
mudam totalmente a postura com a gente. Eles querem conversar sobre o que o filho 
está aprendendo, o que a gente está ensinando, trazem muito mais coisas para 
compartilhar com a sala, o filho chega em casa comentando “ah, eu fiz um jogo de 
percurso de brincadeira na sala”... o pai já leva milhares de jogos de percurso para a sala 
no dia seguinte, sabe? Os pais participam muito mais. Eles contam muito mais também. 
P: Você prefere ser professora de que faixa etária? 
L: Eu gostei muito de trabalhar com alfabetização, ano passado e ano retrasado. Só que 
esse ano não abriram dois grupos 5 a tarde, abriu um só. E aí, a outra professora que 
trabalha no G5 a tarde ela dobra e ela está na escola há 17 anos, sei lá quanto... 17 anos 
acho que é o que a escola tem, mas ela está na escola há 15. Ela escolhe a sala que ela 
quer e vai continuar... Ela é  única professora que dobra e a coordenação quer que ela 
fique no Grupo5. Então ela não dobrar em grupo 4 e grupo 5 como eu fiz. Ela quer ficar 



no Grupo 5, então ela vai ficar de manhã e a tarde, como só tinha um a tarde, eu fui para 
o Grupo 4. 
P: Quando você fala que as mães lhe tratam diferente, cobram coisas diferentes, na 
verdade, você se sentia desvalorizada? 
L: Então, não. Eu sentia que tinha um equívoco. 
P: Mas te incomodava? 
L: Incomodava... Me incomoda, porque acontece até hoje, mas não é uma questão de 
desvalorização. Eu tenho muito mais implicação com as crianças que com os pais. Eu 
tenho uma relação difícil com os pais das crianças. Então tem muita reclamação de 
mim... Muita? Não é muita, muita é exagero, mas eu queria que não tivesse nenhuma, 
mas acontece, porque eu não sou uma professora de falar: “ai, vem aqui, seu filho é 
lindo”.. Não! Eu falo com a criança, eu conquisto a criança, não quero conquistar o pai. 
E isso precisa fazer, então eu sofro um pouco com isso, mas o trabalho com as crianças 
compensa.  
P: Mas você acha que precisa fazer isso? 
L: Na escola precisa, porque os pais reclamam de qualquer coisa, entendeu? É uma 
necessidade da escola. Eu acabo agüentando, vamos dizer assim, porque eu gosto da 
escola, do trabalho que é desenvolvido lá.  
P: Mas qual o papel social você atribui a sua profissão? 
L: Então, a gente fala muito que... Agora eu estou muito contaminada pelo que a gente 
está estudando, da pós e aí eu vejo que é fundamental. O que a gente faz, tanto para o 
restante da escolaridade, para o Fundamental, o trabalho que a gente desenvolve já 
muda, já planta uma sementinha que vai sendo mudada no cidadão que a gente está 
formando. A gente não pensa só no nosso trabalho, a gente pensa na formação íntegra, 
completa da pessoa. Aí a gente percebe que é fundamental, a gente percebe pequenas 
diferenças assim na criança que entra na escola no Grupo 4 e as crianças que entram no 
Grupo 3, no Grupo 2, as crianças que entram só no Fundamental.  
P: O que você quer dizer com formação íntegra? 
L: Completa do sujeito, de tudo, não só dos conteúdos, mas dessa questão da 
preocupação com a escola tem com a formação do sujeito moral, autônomo socialmente. 
A gente compara com a gente,  com a nossa formação o tempo inteiro. A gente é 
heterônomo em alguns momentos, mas a gente não quer formar pessoas assim, quer 
formar pessoas que sejam autônomas e isso  tem todos os estudos, muitas questões que 
são muito difíceis.  
P: E você está satisfeita com sua profissão? 
L: Com a profissão sim. Eu vejo que eu quero continuar estudando, quero fazer 
mestrado, porque eu acho que eu também me daria bem com a formação de professores, 
que é o caminho que um dia eu vou querer seguir. Eu estou tão tranqüila lá, estou 
gostando tanto de estudar e trabalhar, e só... está gostoso. 
P: Então você pensa em continuar na educação infantil?  
L: Penso, penso. Ah, então, agora, terminando a pós eu vou fazer mestrado e aí eu não 
sei, eu não planejo né... Olha o que aconteceu comigo até agora, nunca foi nada 
planejado “Ah, eu vou entrar na escola, quem sabe eu consigo virar professora da escola 
integrada, quem sabe eu consigo...”. Não, não é assim. Não sei, eu não consigo planejar. 
É engraçado, né?  
P: E com o seu salário, você está satisfeita? 
L: Ah, pensando que duas crianças pagam o meu salário, não. A relação... pela 
quantidade de trabalho que a gente tem, de horas trabalhadas não só dentro da escola, a 
gente leva muito trabalho para casa, dos estudos, das reuniões pedagógicas, um monte 



de texto para ler, relatório para fazer... são dois no primeiro e dois no segundo semestre 
sobre as crianças... 
P: Quantas crianças têm na sua sala? 
L: 20, que é o máximo que pode ter. Minha sala está com 20 esse ano. E fora isso, a 
coordenação quer registro semanal nosso, então assim, diário de aula. Não de uma aula 
específica, mas cada semana a gente tem que escrever sobre um assunto diferente e 
enviar para o email da coordenadora e aí ela responde para gente. Uma vez por semana 
tem orientação entre as professoras do grupo com a coordenadora. Hoje eu entro mais 
tarde, porque ontem eu entrei mais cedo. Então na segunda eu entro mais cedo e tenho 
reunião com as outras professoras do grupo 4 e a minha coordenadora. E de terça, eles 
vão ficar no primeiro horário na aula de educação física e eu chego depois, para 
compensar o horário de segunda. Porque aí eu encontro as professoras que estão lá de 
manhã, na segunda-feira. Fora a reunião pedagógica toda terça. É muito trabalho para 
casa, a gente vive brigando, mas não adianta. A gente queria receber por relatório de 
aluno, porque é trabalhoso “pra caramba” fazer isso. A quantidade de coisa que a gente 
faz em casa é grande mesmo. Mas é sempre coisa que facilita, e a gente está sempre 
discutindo sobre essas coisas, é aberto, por um lado. Não é um salário, não é que é 
pouco, perto de muitas escolas, está bom, mas não é o justo.  
P: Você fala bastante da sua formação em serviço. Uma das minhas questões era 
sobre o tipo de formação e o que acha dela. Então, você tem reuniões semanais, 
tem a pós, o que você acha delas? 
L: A pós é paga, na verdade. É paga, porque  a escola abriu espaço, convidou e 
incentivou. Eu pago, eu pago. 
P: Mas o que você pensa sobre sua formação? Qual o papel você atribui à 
formação na sua profissão? 
L: A gente está sempre refletindo sobre a nossa prática e tentando fundamentar. 
Refletindo através de fundamentação teórica. Agora, a gente começou estudo sobre 
matemática, então a gente está sempre procurando tirar algumas confusões que às vezes 
acontece, compreender como é que funciona, como que é o pensamento da criança, para 
saber qual é o melhor modo de fazer intervenções, e tal. Aí, eu acho muito legal, porque 
a gente consegue relacionar o tempo todo com a prática e avaliar a prática e planejar de 
outras formas. A gente tem milhares de assessorias. Então, o Yves foi lá uma vez, o 
Pacheco, da Escola da Ponte, foi outra vez. Então, gente bacana que a gente tem 
contato, que vai, ou para nossas reuniões mesmo, ou para palestras para os pais, que é a 
formação continuada, um núcleo que tem lá que faz palestras pagas, gratuitas.  
P: E o que você sente trabalhando em uma escola que, como você diz, investe na 
formação? 
L: Eu sinto que eu continuo estudando e eu gosto muito disso. Gosto. Gosto de estudar. 
P: Você acha que é uma maneira de lhe valorizar? 
L: Eu acho. 
P: Mas por outro lado você reclama do salário... 
L: Isso...é verdade. A gente sabe...o ano passado, porque fechou a Unidade I foram 
demitidas três professoras. Tem uma no VC tem uma no... como chama? Era SI, agora... 
é uma escola bacana, com uma proposta parecida com a da “X”, com também menos 
idade, diretoras novinhas, mesma ideia, assim... A outra está na mesma escola que a 
coordenadora foi, agora esqueci o nome, mas todo mundo super bem colocado. A 
impressão que passa e que as coordenadoras falam, as diretora falam é que o currículo 
de funcionário da “Escola X”, quando apresentados à outras escolas construtivistas, 
porque tradicional não vai nem conhecer, é super valorizado. Você entra. Não tem... 
Tem vaga, você está dentro. E as vezes, pode ser um salário melhor, mesmo. A gente 



está lá, porque gosta de lá. Mas é uma super valorização. A gente sabe que não é em 
todo lugar que tem. É como a EV... é super próxima a relação das duas.  
P: Você tem alguma colega de trabalho que vem de uma classe econômica mais 
baixa? 
L: As auxiliares.  
P: Mas alguma delas virou professora? 
L: Então, acho que não. Tem professoras que sustentam a família com o salário. A 
professora que dobra período não tem como parar de dobrar, sustenta o pai, sustenta a 
mãe. Mora com eles até hoje, tem quarenta e poucos anos, sustenta a família toda, sabe? 
Um dos salários é para os pais e o outro é para ela. Eu sou a mais nova. A única que 
mora com os pais. A maioria é casada. 
P: Entendi... E você acha que é diferente ser professor de educação infantil e ser 
professor de outro nível de ensino? 
L: Da educação infantil e do fundamental eu acho que não. A gente, inclusive lá na 
escola nunca teve diferenciação. A gente sabe que tem com relação ao conteúdo, tal, 
mas, óbvio... A valorização salarial é a mesma, então.. Eu acho que o trabalho mesmo... 
a gente tem que elaborar muito mais modalidades didáticas, projetos, sequências, 
atividades permanentes....Elaborar, justificar, pensar muito mais nisso, sem apoio de 
material do que elas, porque elas têm, um livro ou de história, ou de geografia... Eu 
imagino que o trabalho é diferenciado por conta disso, mas eu nunca trabalhei, eu, como 
professora mesmo... de planejar e tal. A impressão que eu tenho, é que é mais fácil ser 
professora do fundamental, porque são mais salas, a coordenadora é uma só, as questões 
com mães são bem menores, tem a questão com a criança, com o conteúdo, a dinâmica 
é muito mais rápida, de conteúdos, e lição, sei lá...é mais...esse é o foco, né? A gente 
não... sei lá... é diferente, mas não no profissional. Elas também estudam muito, mas 
elas tem umas demandas maiores de falar de aluno,  falar de conteúdo mais do que a 
gente, todas elas juntas. Eu acho...  
P: Mas você acha que a relação com as crianças é diferente? 
L: (pausa) 
P: Quando você fala “elas tem mais conteúdos, elas conversam sobre conteúdo...” 
L: Então, para as crianças eu acho que, talvez sim... porque... porque a gente tem um 
pouco dessa relação de cuidar da criança, das relações entre eles, mais do que elas. A 
gente tem que ter um olhar mais atento para cada um e como cada um está 
desenvolvendo. E elas, mais na questão: “está conseguindo fazer, não está conseguindo 
fazer”.  
P: E você acha isso ruim? 
L: Não, não. Eu acho que a gente tem que estar atento às interações que estão fazendo, 
com quem está brincando e isso elas não olham... Na hora do recreio, elas vão para a 
sala descansar. Eu não consigo fazer intervalo. Não é ruim. Eu sento junto com eles para 
tomar lanche e é a hora que a gente consegue tomar lanche do dia. Eu não vou ao 
intervalo, porque eu peço para minha auxiliar ir descansar, porque eu prefiro estar de 
olho neles mesmo, porque tudo que acontece é minha responsabilidade. Elas dividem 
um pouco a responsabilidades, por isso eu acho que fica um pouco mais fácil. Na hora 
que bate o sinal lá na unidade do fundamental, as professoras vão para a sala dos 
professores e as crianças vão para o recreio com as auxiliares, com as auxiliares de pátio 
e lá elas tomam lanche, tal, durante meia hora e durante essa meia hora o professor está 
tranqüilo. E está tranqüilo mesmo. Na época que eu trabalhava lá eram quinze minutos 
do professor na sala dos professores e aí, nos outros quinze, ele ia para o pátio e as 
auxiliares de classe iam para a sala dos professores, mas eu soube que mudou: o 
professor fica essa meia hora e na hora que volta para a sala, aí a auxiliar vai. Até 



porque, o professor, na hora que chegava no parque, quando eu era auxiliar, eu via, eu ia 
embora para a sala dos professores, eles chegavam, sentavam em um banquinho e 
ficavam lá. E não olhavam, ficavam lá conversando, eles não tem esse compromisso de 
olhar “Olha, esse aqui está brincando, está interagindo bem...”, “Olha, aquele Fulano 
está isolado, não está brincando com ninguém, o que será que está acontecendo?”  A 
gente na educação infantil tem que estar o tempo todo atento à isso. Até porque a mãe 
pergunta no final, a gente escreve sobre isso... A gente não tem como escrever conceito 
A, B,C, elas fazem assim. O relatório delas é assim. No final do primeiro semestre... a 
briga das professoras do 1º ano, que ainda está na Unidade do Infantil, acho que vai 
continuar para sempre, é para o relatório delas ser o mesmo, porque para elas, 
acrescentou trabalho. Elas tem que fazer o relatório como a gente faz, que é com 
milhares de fotos, milhares de textos falando sobre a interação, textos falando sobre a 
linguagem oral e escrita, um texto falando de matemática, que a gente tem que fazer do 
G4 ao 1º ano, no g2 e g3 é mais abrangente ainda, e elas ainda tem que fazer a lista de 
presença, escrever no diário de classe, que é só o que elas fazem. Elas só fazem o diário 
de classe e tem uma folhinha como essa de cada aluno: Matemática A, Inglês 
B...entendeu? Essa é a diferença. 
P: Qual você acha que é a função da educação infantil? 
L: Eu acho que as crianças têm que brincar, muito. É o maior momento que elas tem 
para aprender a se relacionar, por meio dos conflitos elas vão aprender qual o melhor 
jeito de solucionar, isso é muito rico. A gente faz isso acontecer mesmo, e dá valor a 
isso e acompanha, porque é o momento de começar a interagir mesmo com o mundo, 
fora do mundinho da casa delas, porque a maioria delas é sempre “eu quero, eu posso”; 
“se eu não conseguir, eu choro, porque vou acabar conseguindo”.  
P: Por que você acha que as famílias levam as crianças para a educação infantil? 
L: Ah, muitas é porque a mãe não quer ficar com a criança em casa, muitas. Na escola, 
principalmente. Algumas, porque acreditam que é necessária mesmo para a criança ter 
outros contatos, aprender a conhecer regras, respeitar regras, e dessa convivência 
mesmo, sabe que em casa, não vai ter.  
P: Quando a gente estuda sobre educação infantil aparece uma questão que eu 
queria que você falasse um pouquinho mais que é sobre o educar e cuidar.  
L: (pausa) 
P: Na verdade é o que você pensa sobre isso e como você se sente nesse processo. 
L: Eu acho que cuidar da criança na escola como educadora não é só um cuidar sem 
intenção, tem uma intencionalidade e essa intencionalidade já transforma o ato de cuidar 
numa questão de educação. Eu não vou cuidar só para que não aconteça algo com ela, 
mas eu vou educá-la para que se acontecer, como reagir, como tentar fazer não 
acontecer nada perigoso, um cuidar para que nada de mal aconteça, para que dê tudo 
certo. Para mim, o cuidar vem nessa linha. E eu não estou lá para cuidar de ninguém, 
por isso eu brigo muito com isso de “deixou o meu filho cair”. Eu não deixei ninguém 
cair, ele caiu, eu estou olhando , fez tudo que precisou fazer, eu mostrei para ele que 
isso acontece. Ou então “ah, deixou meu filho ser mordido por não sei quem...” Não é 
que eu deixei, a gente olha, a gente vê o que acontece, a gente tenta fazer com que não 
aconteça, mas se acontece, a gente vai cuidar. Não cuidar no sentido de cuidar do 
machucado, a gente vai prestar atenção para que seja resolvido da melhor forma e as 
crianças aprendam com isso que aconteceu, educar mesmo... tanto quem fez,  para não 
fazer, como o outro, como reagir, vamos conversar... Ensinar as crianças a se virarem 
mesmo, quando acontece alguma coisa. 
P: E como você se sente nesse processo? 
L: Como assim? 



P: Olha, você teve uma fala assim: “eu não estou lá para cuidar de ninguém”. Qual 
é o seu sentimento quando alguém lhe cobra um “cuidar” nesse sentido: não deixar 
cair, limpar, trocar a roupa? 
L: Eu acho que faz parte da minha função de educadora, não tem que pedir e exigir 
nada. Cobrar quando um mínimo detalhe não é feito. Não é que eu estou querendo tirar 
minha culpa quando alguma coisa acontece, quando eu esqueço, mas eu fico brava, fico 
incomodada em pensar que isso é valorizado, que alguma coisinha assim é super 
valorizado em detrimento de várias outras super bacanas que acontecem e que estão 
também na minha função de educadora, entendeu? De mobilizá-los para formar leitores, 
desde o G3, G2, e agora no G4 mais do que no G3 e cada ano mais. Envolver as 
crianças com a questão da leitura, mesmo que eles não leiam por conta própria, fazer 
uma roda e fazer todos eles conversarem sobre o mesmo assunto, respeitando um a fala 
do outro, todas essas coisas que a gente faz e fora isso, todos os projetos, as sequências, 
tal, é muito mais importante para eles e tudo isso está envolvido ali, a gente tem a hora 
de fazer as coisas que são relacionadas ao cuidado, à higiene, a gente faz isso tudo 
durante a tarde, mas como eu faço na minha vida, como todo mundo faz e tem que 
fazer, porque são crianças pequenas. A gente vai todas as tardes três vezes ao banheiro, 
quem usa óculos, a gente vai lavar o óculos, quando vem do parque a gente lava o 
rosto... Não eu lavando o rosto de todos eles, mas vou falar, no Grupo 4 cada um vai 
lavar o seu “vamos tentar fazer”, da criança mesmo ir fazendo da sua melhor forma. 
Então, as vezes, a mãe vai buscar no final do dia e a gente acabou de “vestir” o sapato, 
porque os pais estão chegando, então, vai embora. Aí a mãe chega e o sapato está 
trocado, tem mãe que, lógico, acabo generalizando o incômodo, porque acaba ficando 
forte mesmo, mas tem mãe que chega e: “ah, o sapato está trocado, ele que pôs, né?”, 
“Ah foi, desculpa!”, destroca e pronto e está tudo. Agora tem mãe que fala: “eu não 
acredito, a professora não vê nem que o sapato dele está trocado!”. Entendeu? É isso 
que me incomoda. Tem mãe que valoriza que o fato de eu não ter visto que o sapato está 
trocado, em detrimento de tudo que possa ter acontecido de legal durante o dia: o filho 
dela descalço o dia inteiro, brincando com o pé na  água, na areia, super divertido, 
porque está super calor, que legal... Sei lá, não se preocupa com o que aconteceu antes, 
entendeu? É isso. 
P: Nas pesquisas, quando a gente faz levantamento de pesquisas sobre o professor 
de educação infantil, a desvalorização da profissão está quase sempre presente. A 
maioria traz: é uma profissão socialmente desvalorizada. O que você pensa sobre 
isso? 
L: Eu acho que é desvalorizada porque as pessoas... acho que não está certo, não é essa 
ideia, não poderia ser, mas eu concordo que é, que apareça. Eu acho que justifica um 
pouco essa relação que os pais tem de que se eu contratar uma babá para ficar com o 
meu filho as vezes vai dar até mais certo do que eu levar lá com um monte de professora 
e ele pode correr muito mais risco de machucar, acontecer alguma coisa que não seja 
legal. A babá vai cuidar muito mais dele lá do que a professora. Então, “vou pagar R$ 
1000 pra uma escola, é melhor pagar R$ 500,00 para uma babá ficar todos os dias com 
ele em casa”. Acho que por causa dessa questão do cuidar, acho que acaba achando “ah, 
vou colocar meu filho lá, se der, alguém cuida para mim e pronto”.  
P; Você acha que mesmo na classe alta aparece isso? 
L: Eu acho que em alguns momentos aparece, mas eu não me sinto desvalorizada lá, por 
mais que tenha alguns pais que reclamem umas coisinhas assim, não são todos. Eu 
percebo que assim: quando chega a reclamação do pai lá, a coordenadora fala, assim, 
um caso, esse ano foi um caso, ano passado foi um caso, mas eu sou uma professora que 
pelo menos um caso por ano eu tenho de um pai que reclama que eu não conto 



novidades do filho na porta, e aí, a primeira coisa que minha coordenadora fala, é assim 
que eu estou preocupada com outra coisa, que eu sou umas das únicas professoras... Eu 
sou a única professora que tem pós-graduação lá. As outras estão fazendo agora, a 
mesma que eu estou fazendo. Ela defende por esse lado, da formação, tal, para mudar o 
foco do pai. Então, por isso eu não me sinto desvalorizada. A maioria dos pais valoriza 
também, não tem... Mas eu acho que ela é desvalorizada mesmo, porque parece que é 
muito fácil trabalhar com crianças, né? É brincar, as crianças precisam brincar, então 
ficar lá, brincando junto com elas a tarde inteira é muito fácil, e é essa visão que meus 
amigos têm e meus amigos, a gente conversa bastante sobre isso, cada um conta 
bastante do seu trabalho e tal, eles entendem que a proposta da minha escola é diferente 
da proposta do D. por exemplo e eles brincam: “você não faz nada a tarde inteira e 
quando você dá alguma lição para seus alunos, tudo que eles fazem está certo”... Eles 
brincam que eu não corrijo... Assim, as vezes, a gente vai viajar para a praia, eu levo 
relatório para fazer e eles vêem eu fazendo, aí eles vêem as hipóteses, por exemplo, 
quando eu trabalhava com Grupo 5, de escrita: “eles escreveu assim, você não vai falar 
para ele que está errado?” e eu falo: “não, não é assim que funciona”...”Ah, então tudo 
pode na escola da Luciana, é muito fácil.” Eu acho que essa coisa, essa brincadeira que 
faz na boca deles, que são pessoas entendidas, que eu sempre explico um pouquinho o 
que acontece, sai não é a toa. Muita gente pensa realmente assim, quem não pensa 
somos nós, só, que estamos lá no dia-a-dia, e sabe que não é isso.   
 
 


