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Chamarelli, Luciana Gandarela; Kramer, Sonia. O que fazer com o
Auxiliar de Educação Infantil? Um estudo sobre as políticas municipais
no Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2013. 114p. Dissertação de
Mestrado – Departamento de Educação, Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro.

Nas décadas de 1970 e 1980 com a pressão da demanda, a urgência do seu
atendimento, a omissão da legislação educacional vigente e a difusão da ideologia
da educação como compensação de carências levaram a criação de “formas
alternativas de atendimento” onde inexistiam critérios básicos relativos à infraestrutura e à escolaridade das pessoas que lidavam diretamente com as crianças,
em geral mulheres, sem formação específica, chamadas de crecheiras, pajens,
babás, auxiliares, etc. Entretanto, mesmo com as conquistas legais determinadas
pela Constituição de 1988 e pela LDB de 1996 é encontrado nas creches e préescolas de alguns municípios do Estado do Rio de Janeiro atuando ora como
docente ora como apoio as atividades do professor um profissional, denominado
muitas vezes de auxiliar. A situação desses trabalhadores é pouco estudada,
por isso se faz relevante pela necessidade e urgência de se pensar e prezar pela
qualidade na Educação Infantil. Diante disso, este estudo se propõe conhecer e
analisar a situação dos auxiliares de Educação Infantil nos municípios e de que
forma se configuram as políticas municipais para esses profissionais a partir dos
responsáveis pela Educação Infantil nas secretarias dos municípios investigados
pela pesquisa institucional “Educação Infantil e Formação dos Profissionais
no Estado do Rio de Janeiro: concepções e ações", realizada entre 2009-2011
pelo grupo de pesquisa Infância, Cultura e Formação (INFOC). Inicialmente é
apresentada uma arquitetura histórica da Educação Infantil no Brasil, dialogando
com as publicações acadêmicas, pesquisas e políticas públicas nacionais e
municipais para compreender o aparecimento do auxiliar nos municípios. Em
seguida são abordados os referenciais teórico-metodológicos da dissertação, além
do campo empírico da pesquisa. E por último são apresentadas as análises das
políticas públicas para os auxiliar através dos discursos dos responsáveis pela
Educação Infantil nos municípios investigados.

Palavras-chave
Política municipal; política pública; auxiliar de Educação Infantil

Abstract
Chamarelli, Luciana Gandarela; Kramer, Sonia (Advisor). What to do with
the Auxiliary of Childhood Education? A study about municipal policies
in state of Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2013. 114p. MSc. Dissertation
– Departamento de Educação, Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro.

In the 1970s and 1980s with the pressure of demand, the urgency of their
care, the omission of effective educational legislation and dissemination of the
ideology of education as compensation shortages led to the creation of "alternative
service" which did not exist on the basic criteria infrastructure and the education
of the people who worked directly with children, women in general, without
specific training, crecheiras calls, pages, nannies, assistants, etc. However, even
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with certain legal victories by the 1988 Constitution and the 1996 LDB is found
in daycare and pre-schools in some municipalities of the State of Rio de Janeiro
acting either as teachers or as supporting the activities of teacher a professional,
called many Auxiliary times. The situation of these workers are poorly studied, so
it is relevant for the necessity and urgency of thinking and appreciate the quality
in early childhood education. Thus, this study aims to understand and analyze
the situation of kindergarten aides in the municipalities and how to configure
municipal policies for these professionals from kindergarten responsible for the
departments of the municipalities investigated by the institutional research "Child
Education and Training Professionals in the State of Rio de Janeiro: conceptions
and actions " conducted from 2009-2011 by the research group Childhood,
Culture and Education (INFOC). Initially presents a historical architecture of
early childhood education in Brazil, dialoguing with the academic publications ,
research and national and local public policies to understand the appearance
of assisting municipalities. then examines the theoretical and methodological
dissertation, beyond the realm of empirical research. Finally we present the
analysis of public policies to assist them through the speeches of those responsible
for Early Childhood Education in the municipalities investigated.

Keywords
Public Policy; municipal Policy; auxiliary of Children Education
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1. Introdução
“Tomo consciência de mim, originalmente, através do outro: deles recebo a palavra, a
forma e o tom que servirão à formação original da representação que terei de mim
mesmo”. (BAKHTIN, 1992, p.378)

Auxiliar de Educação Infantil? O que faz? Qual a sua formação? Onde
trabalha? Abro esta dissertação com questões. As mesmas que formulei ao saber
sobre o auxiliar. A evidência em estudos acadêmicos da presença de um
profissional na Educação Infantil chamado, muitas vezes, de auxiliar me gerou
dúvidas sobre identidade profissional e qualidade da Educação Infantil, pois a
identidade do auxiliar me pareceu nebulosa e confusa de ser compreendida. Há
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poucos estudos e nenhum esgota as minhas interrogações sobre esse trabalhador.
No primeiro momento que soube da presença do auxiliar nas creches e
pré-escolas brasileiras construí uma visão rigorosamente crítica sobre o
profissional. Era difícil compreender como existia um profissional sem
escolaridade mínima determinada por lei atuando diretamente nas turmas de
Educação Infantil. Quem era esse mero técnico exercendo atividades de docente.
Contudo, somente depois de muito estudar os escritos de Mikhail Bakhtin,
percebi que a critica ao auxiliar era mais uma defesa à identidade profissional e ao
meu lugar, como professora de Educação Infantil, pedagoga, especialista em
Educação Infantil e mestranda. Com Bakhtin, não só aceitei a presença do
auxiliar, como pude compreender que a identidade desse profissional está repleta
de incertezas que devem entremear o cotidiano desse sujeito que atua no cargo.
Pensando nessas indefinições de identidade e no lugar do auxiliar na
Educação Infantil pude refletir sobre a minha própria história de formação, a
minha identidade profissional. Tudo começa em 2005, no terceiro período da
graduação em Pedagogia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Decidida a
conhecer mais sobre a prática de pesquisa me inseri no Grupo de Estudos de
Educação (GESED) e na pesquisa “Prestígio escolar em rede pública de ensino –
características e processos das boas escolas públicas”, coordenada pelo professor
Márcio da Costa.
A partir dos resultados dessa pesquisa, apresentei, junto com colegas do
grupo, dois trabalhos intitulados “Seleção no acesso: embriões de estratificação
social” (CHAMARELLI, MENDES e SANTOS, 2006) e “Separando as laranjas
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podres – mecanismo de seleção no acesso às escolas municipais de alto prestígio
da cidade do Rio de Janeiro” (CHAMARELLI, 2007a). Vale destacar que um
deles foi premiado com a Menção Honrosa do evento.
Além da pesquisa, comecei meus estágios obrigatórios da Faculdade de
Educação e a trabalhar temporariamente como Auxiliar de Biblioteca em uma
escola filantrópica da zona sul da cidade. No trabalho senti a necessidade de
aprofundar meus estudos sobre a política pública de incentivo a leitura. Assim me
despedi do grupo GESED e procurei estudar mais sobre temáticas relacionadas à
leitura. Encontrei no Grupo de Estudos Leitura, Escrita e Educação (LEDUC) a
discussão sobre os impactos das políticas do livro e da leitura nas escolas.
Interessada pela temática, passei a participar da pesquisa “Programa Nacional de
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Biblioteca na Escola - PNBE-2005: seleção, escolha, acesso e apropriação do
acervo em escolas do Estado do Rio de Janeiro”, coordenada pelas professoras
Patrícia Corsino e Ludmila Thomé de Andrade.
Na pesquisa desenvolvi uma investigação sobre a chegada dos livros nas
escolas de cinco municípios fluminenses que fazem parte do campo empírico da
pesquisa. Analisei o discurso verbal - recolhido a partir das falas das professoras
que integraram dez grupos focais e das entrevistas com os responsáveis pelos
projetos de livro e leitura dos municípios - e as fotografias tiradas em visitas às
escolas municipais. Essa investigação resultou no trabalho apresentado e
publicado no seminário Gpell/Ceale Escolha em jogo- O jogo do livro VII: “Entre
Discurso e Fotografia: retratos do lugar de guarda de livros em escola de cinco
municípios fluminenses” (CHAMARELLI, 2007b)
Ainda no ano de 2007, fui convidada pela professora Patrícia Corsino a
ampliar meu olhar para a Educação Infantil, área que me encontro até hoje. Passei
então a participar da pesquisa “A infância, a cultura contemporânea e a literatura
nos espaços de Educação Infantil”, coordenada por ela, na qual fui bolsista de
Iniciação Científica (CNPQ), de agosto de 2007 a julho de 2008. Como fruto
dessa participação, o trabalho “Literatura e escola: um estudo sobre o espaço de
livro e leitura em cinco instituições de Educação Infantil da cidade do Rio de
Janeiro” (CHAMARELLI, 2008) me proporcionou apresentações e publicações
em eventos. Vale destacar que esse trabalho originou o artigo “Retratos de
espaços de livro e leitura em instituições de Educação Infantil”(CORISNO e
CHAMARELLI, 2010), apresentado em 2010 no II Seminário de Grupos de
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Pesquisa sobre crianças e infâncias e no Seminário Infância, linguagem e escola,
organizado pela Faculdade de Educação da UERJ.
Em 2008, ano no qual me formei, a professora Patrícia, que coordena com
as professoras Sonia Kramer e Maria Fernanda Rezende Nunes, o grupo de
Pesquisa Infância, Formação e Cultura (INFOC), do Departamento de Educação
da PUC-Rio, me apresentou ao grupo. Já inserida no INFOC, participei do projeto
de pesquisa “Crianças e adultos em diferentes contextos: infância, a cultura
contemporânea e a educação”, no qual os estudos e as pesquisas nas creches, préescolas e escolas de Ensino Fundamental com turmas de Educação Infantil
possibilitaram minha aproximação das políticas públicas para essa etapa da
Educação Básica. Desde então, venho tendo a oportunidade de fazer parte desse
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grupo de pesquisa.
É indispensável ressaltar que a participação no grupo de pesquisa
significou ao mesmo tempo a convivência junto aos profissionais das redes
públicas e privadas, tornando possível, dessa forma, esclarecimentos e novos
questionamentos quanto à problemática das políticas públicas para o profissional
de Educação Infantil e de aspectos emergentes e significativos para o avanço da
discussão. Nesse contexto, fui percebendo com mais clareza a importância do
trabalho dos educadores da infância e atentando para a questão das políticas
públicas voltadas para a sua formação.
Decidida a aprofundar meus estudos nessa área, entrei, em março de 2009,
no Curso de Pós-graduação Lato Sensu “Educação Infantil: perspectivas de
trabalho em creches e pré-escolas”, oferecido pelo Departamento de Educação da
PUC-Rio. O interesse pela temática do auxiliar de Educação Infantil surgiu ao
realizar os trabalhos das disciplinas “História e políticas para a infância de 0 a 6
anos” e “Trabalho cotidiano na Educação Infantil”, oferecidas nesse curso, nos
quais optei por analisar o edital do concurso público, realizado em 2008, pela
Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, para o cargo de Agente
Auxiliar de Creche.
No edital do concurso para provimento do cargo de Agente Auxiliar de
Creche do quadro permanente de pessoal do poder executivo do município do Rio
de Janeiro, publicado no site da Secretaria Municipal de Administração1 estava

1

O site relacionado é: http://www.rio.rj.gov.br/concursos/
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determinado que o profissional, com a escolaridade mínima de Ensino
Fundamental, trabalharia 40 horas/semanais com o piso remunerado de R$ 671,70
(seiscentos e setenta e um reais e setenta centavos) 2 , já somado o auxíliotransporte. As atribuições do cargo incluíam “participar em conjunto com o
educador do planejamento, da execução e da avaliação das atividades propostas às
crianças; participar da execução das rotinas diárias, de acordo com a orientação
técnica do educador; observar as alterações físicas e de comportamento,
desestimulando a agressividade; responsabilizar-se pela alimentação direta das
crianças dos berçários; cuidar do asseio e da higiene das crianças; estimular a
independência, educar e reeducar quanto aos hábitos alimentares, bem como
controlar a ingestão de líquido e alimentos variados e dominar noções primárias
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de saúde” (RIO DE JANEIRO, 2008).
O interesse pelos auxiliares foi se intensificando com a minha experiência
profissional na rede particular, no período de 2009 a 2010, quando trabalhei como
professora do Maternal (crianças com dois e três anos). A relação hierárquica
entre o professor e o auxiliar e uma cisão entre cuidar e educar nas atividades da
educação das crianças pequenas era presente nessa escola. O auxiliar, formado em
nível médio na modalidade normal, participava da execução das rotinas diárias
com o professor, no entanto não compartilhava suas idéias no planejamento e seu
salário era bem inferior ao do docente. Nesse caso, o profissional de apoio as
funções docentes parecia ser uma resposta de baixo custo para o número
excessivo de crianças na sala.
Paralelamente ao Curso de Especialização e a experiência como docente, o
grupo de pesquisa INFOC deu início ao projeto de pesquisa que investigou a
situação da Educação Infantil e dos seus profissionais no Estado do Rio de
Janeiro. O projeto intitulado “Educação Infantil e Formação dos Profissionais no
Estado do Rio de Janeiro: concepções e ações" realizou uma análise comparativa
entre o quadro das políticas municipais de Educação Infantil em 2009 e os dados
obtidos há 10 anos, em outro projeto de pesquisa realizado no período de
1999/2000 pelo grupo INFOC.
Esse projeto e a discussão do grupo em torno dele, me possibilitaram

2

Vale considerar que o salário mínimo, em 2008, ano do concurso, era de R$ 415,00, segundo a

lei 11.709/2008.
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reformular questões que foram importantes para a elaboração da monografia de
final de Curso de Especialização sobre os profissionais de apoio ao trabalho
docente, especificamente no município do Rio de Janeiro (CHAMARELLI,
2010). Quem é esse profissional de apoio ao trabalho do professor na creche e
pré-escola, chamado de Auxiliar, que ora aparece associado às tarefas voltadas ao
cuidado ora a ser uma resposta para o número excessivo de crianças por turmas?
Era a minha principal inquietação sobre o tema.
Contudo, a monografia não foi o fim da discussão sobre o auxiliar, mas o
início de um novo estudo. No Mestrado em Educação da PUC-Rio, em 2011,
ingressei com a intenção de conhecer a situação dos auxiliares de Educação
Infantil nos municípios e de que forma se configuram as políticas municipais para
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esses profissionais. As disciplinas do Mestrado, em especial a de Política Pública
oferecida pela professora Alicia Bonamino, e a participação no projeto
desenvolvido pelo grupo de pesquisa foram decisivas para a formulação de novas
questões sobre a presença desse trabalhador na Educação Infantil, direcionando
meu interesse para as políticas municipais, estaduais e federais para o auxiliar.
Assim, dediquei a pesquisar o tema a partir das seguintes questões: como
são denominados os Auxiliares de Educação Infantil nos municípios do Estado do
Rio de Janeiro? Qual(is) a(s) as atividades exercidas por esses profissionais? Qual
a escolaridade mínima exigida para o ingresso desses profissionais? Esses
profissionais participam da formação em serviço oferecidos pelas secretarias?
Qual a média salarial dos auxiliares da Educação Infantil? Qual o enquadramento
funcional desses profissionais? Eles trabalham em creche ou pré-escola? Qual a
carga horária semanal de trabalho deles? Esses profissionais são concursados ou
contratados pelas prefeituras?
A pesquisa passa a ter como objetivo conhecer e analisar a situação dos
auxiliares de Educação Infantil nos municípios e de que forma se configuram as
políticas municipais para esses profissionais a partir dos responsáveis pela
Educação Infantil nas secretarias dos municípios investigados pela pesquisa
institucional “Educação Infantil e Formação dos Profissionais no Estado do Rio
de Janeiro: concepções e ações", realizada entre 2009-2011.
Essa dissertação está organizada em três capítulos. No capítulo um,
denominado “A História, a Política e o Auxiliar de Educação Infantil”, a intenção
é apresentar um panorama histórico da Educação Infantil no Brasil, dialogando
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com as publicações acadêmicas, pesquisas e políticas públicas nacionais e
municipais para compreender o aparecimento do auxiliar nos municípios. O
capítulo dois, “Por entre os caminhos da investigação”, aborda os referenciais
teórico-metodológicos da dissertação, além do campo empírico da pesquisa. O
capítulo três, “As políticas municipais para o Auxiliar de Educação Infantil: o
discurso das secretarias”, tenta apreender as políticas públicas para os auxiliar
através da visão dos responsáveis pela Educação Infantil nos municípios
investigados.
Assim na construção e reconstrução da minha identidade, em defesa de
uma Educação Infantil de qualidade, tento fazer o mesmo com o auxiliar nesta
dissertação. Possibilitando a esses profissionais um espaço de discussão sobre

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111606/CA

política pública, em especial sobre nome, plano de carreira, formação, atribuição,
salário, vínculo e carga horária.
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2. A história, a política e o auxiliar de educação infantil
“Não são palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas verdades ou mentiras, coisas boas
ou más, importantes ou triviais, agradáveis ou desagradáveis....a palavra está sempre
carregada de um conteúdo e um sentido ideológico e vivencial” (BAKHTIN, 1988, p.95).

Alguns trabalhos acadêmicos (CASTRO, 2011, CAMPOS ET AL, 2011;
NUNES, CORSINO, KRAMER ET AL, 2011b; SCRAMINGON, 2011; BARROS,
2012) vêm apontando que há atualmente na Educação Infantil um profissional, muitas
vezes chamado de auxiliar, que atua como professor e sendo também responsável
pela alimentação, asseio e higiene das crianças.

Para melhor compreensão das

políticas municipais para esse profissional é importante analisar a história da
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Educação Infantil, pois as políticas não acontecem no vazio, envolvem pessoas,
histórias e poder. Envolvem os auxiliares, os gestores e as realidades municipais
estudados nesta dissertação.
A despeito disso, é importante considerar o estudo de Stephen Ball e Richard
Bowe (MAINARDES, 2006), que ao se referirem ao processo político, introduzem o
conceito de ciclo contínuo das políticas constituído de cinco contextos: da influência,
da produção do texto, prático, dos resultados e da estratégia política. Para os autores,
essas etapas indicam a necessidade de articulação entre a natureza complexa e
contraditória das políticas educacionais, os processos macropolíticos e a ação dos
profissionais em nível local.
Assim, este capítulo se propõe a trazer elementos históricos da Educação
Infantil no Brasil, dialogando com as publicações acadêmicas, pesquisas e políticas
públicas que permitam uma compreensão das origens e raízes das políticas para os
profissionais de Educação Infantil, em especial o auxiliar. O capítulo está organizado
em quatro itens. No item um, denominado “Das políticas para a infância ao direito à
educação”, a intenção é apresentar um quadro da situação histórica e das políticas
nacionais das instituições e dos profissionais de creche e pré-escola. O item dois, “A
Educação Infantil municipal”, aborda as mudanças políticas para a educação das
crianças de zero a seis anos1, após o processo de municipalização. O item três, “Os

1

Opto por referir à Educação Infantil, nesta dissertação, como a etapa da Educação Básica destinada às
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Profissionais de Educação Infantil na Produção Acadêmica”, tenta apreender as
pesquisas sobre as realidades municipais da Educação Infantil e dos seus
profissionais. E o item 4, “O Auxiliar na Educação Infantil”, apresenta estudos sobre
os profissionais que atuam como auxiliar nas instituições que atendem as crianças de
zero a seis anos.

2.1. Das políticas para a infância ao direito à educação

Antes de estudar a problemática da política pública para os auxiliares de
creches e pré-escola, é necessário considerar a história do atendimento à infância
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articulada com as forças jurídicas, empresariais, políticas, médicas, pedagógicas e
religiosas, pois regatando/ considerando o passado pode-se ter uma compreensão
diferente da história e do presente.
Desta forma, ao olhar para o passado da educação das crianças pequenas,
veremos que uma das primeiras instituições para infância no Brasil surgiu na época
do Brasil Colônia, durante os séculos XVIII e XIX, com variadas denominações - a
Casa dos Expostos, Casa dos Enjeitados ou instituições de atendimento à infância
conhecida popularmente como “Roda”. De caráter religioso e assistencial, essas
instituições destinavam-se a receber crianças rejeitadas, fruto de casamentos
ilegítimos, assim chamados naquela época, e também filhos de escravos (SILVA E
VASCONCELOS, 1997).
Os adultos responsáveis pelo trabalho junto às crianças nessas instituições
eram as freiras do próprio estabelecimento e/ou mulheres voluntárias católicas,
chamadas de “Amas-Rodeiras”. Passando um tempo de funcionamento desse tipo de
atendimento, foi acordado entre as Casas de Misericórdias e as Câmaras Municipais a
institucionalização de um profissional, uma mulher, denominada de “Criadeira” para
ser responsável pela criação da criança a partir da sua saída da instituição, ao
completar a idade de três anos, até os seus sete anos (LANTER, 1999). Contudo,
segundo Lanter (1999), devido ao não pagamento prometido, pelas Câmaras
crianças de 0 a 6 anos, pois reconheço a importância do cumprimento legal determinado pela a
Emenda Constitucional n° 53/2006, define a Educação Infantil, em creche e pré-escola, às crianças de
até cinco anos e 11 meses de idade (BRASIL, 2006a).
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Municipais, as “Criadeiras” frequentemente abandonavam as crianças nas ruas2.
De acordo com Kuhlmann Júnior e Rocha (2006), que analisaram os
Relatórios dos Mordomos3 dos Expostos sobre a educação no asilo dos expostos da
Santa Casa de São Paulo, no período de 1896-1950, os bebês até cerca de dois anos,
ou em alguns casos até os quatro anos, permaneciam fora do asilo dos expostos, por
meio do sistema das amas-de-leite, até a mudança da forma de atendimento, em 1936,
com a inauguração do berçário. Mas as crianças de três anos, já fora do berçário,
parecem ter ficado um tanto à margem no interior da turma do jardim-de-infância, até
a abertura do maternal, em 1948.
Ainda no século XIX, chega ao Brasil à influência da medicina higienista e do
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crescente movimento da fé no progresso contínuo, na ordem e na ciência, presentes
na Europa. Nesse período, segundo Couto e Melo (1998), surgem não só instituições
de proteção à infância desamparada, mas também, instituições de correção para os
chamados menores. No Rio de Janeiro, por exemplo, fundou-se o Instituto dos
Menores Artesãos em 1861 para os menores de sete anos que: “forem pegos pela
polícia por serem considerados vadios, vagabundos ou abandonados e também os que
por má índole não possam ser corrigidos por seus pais ou tutores” (COUTO E
MELO, 1998, p.25). Seriam também atendidos aqueles que por necessidade “não
puderem receber uma educação conveniente e apropriada em outro lugar” (COUTO E
MELO, 1998, p.25).
Um novo projeto social para a solução da problemática da infância pobre
surgiu com o início do século XX no Brasil, como é o caso, por exemplo, do Instituto
de Proteção e Assistência à Infância do Brasil, fundado por Moncorvo Filho no Rio
de Janeiro em 1899, onde mais tarde foi criada, em anexo ao Instituto, a Creche Sra.
Alfredo Pinto, fundada e mantida pela Associação das Damas da Assistência à
Infância.
Em 1899 em atendimento as pressões de alguns movimentos de trabalhadores
2

Mais tarde, segundo Lívia Vieira (1988), consta no Departamento Nacional da Criança que surgem
dois tipos de instituições para socorrer as crianças pobres e combater as “criadeiras”: “Os lactários, que
alimentam as crianças e ensinam as mães, servem às mulheres que podem guardar junto de si os filhos;
e as creches, de depósitos: para as mulheres que são forçadas a trabalhar” (p.10 apud KUHLMANN
JÚNIOR E ROCHA, 2006, p. 604).
3

que eram os administradores do asilo.
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que começaram a reivindicar melhores salários, condições de trabalho e lugar para
deixarem seus filhos, foi criada, no Rio de Janeiro, a primeira creche de operários
com registro no Brasil, com assistência médica e dentária, socorros funerários e
pecuritários, com finalidade de atender as necessidades das mães trabalhadoras e
também as famílias dos imigrantes que chegavam ao Brasil na época, para substituir a
mão de obra escrava (KRAMER, 1982).
As iniciativas de perspectivas educacionais para as crianças maiores de
famílias pobres foram se renovando na década de 1900, já que desde o início do
século identifica-se a existência do jardim-de-infância para essa população. A préescola, ao contrário da creche, surge no Brasil tendo como foco a criança burguesa.
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No período entre 1875/1880, no Rio de Janeiro, dirigida pela Sra. Menezes Vieira,
surge em anexa ao colégio Menezes Vieira a primeira pré-escola, seguindo o
pensamento de Fröebel. Logo após a essa iniciativa, a Escola Americana inicia, no
ano de 1877, em São Paulo, a pré-escola para que seguia o modelo de pensamento de
Pestallozzi e também Fröebel.
A infância pobre começa a receber ajuda mais concreta no que diz respeito à
instrução quando surge a Organização do Patronato de Menores, com o objetivo de
organizar creches e jardins de infância em 1908. A concepção da criança pobre vista
até então, se colocava ao lado da concepção da criança abandonada, marginalizada
socialmente e que poderia ser corrigida e disciplinada através da medicalização e de
uma educação adequada para que fosse o homem do amanhã (KRAMER, 1987).
Essa concepção de criança passou a mobilizar autoridades oficiais para
reforçar o patriotismo. Segundo Kramer (1982), foram criados o Departamento
Nacional da Criança, órgão do Ministério da Educação e Saúde Pública (1940) e o
Serviço de Assistência aos Menores (SAM), ligado ao Ministério da Justiça e dos
Negócios Internos (1941), além da Campanha Nacional da Criança (1948),
organizada em forma de confederação por entidades assistenciais privadas. No
mesmo período, é criada, por iniciativa de Darcy Vargas, a Legião Brasileira de
Assistência (LBA) que, após a guerra, passa a se ocupar principalmente da
maternidade e da infância.
Por um lado, o atendimento à criança estava ganhando visibilidade por órgãos
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públicos; por outro, essas iniciativas oficiais se tornaram constantes práticas de criar e
extinguir órgãos burocráticos com função de controle:
“Em uma área de atuação, outra é responsabilizada: a educação esbarra nas carências
alimentares e nas precárias condições de saúde; a saúde proclama a importância de
formação de hábitos das famílias; a assistência social destaca a necessidade de uma
ação educacional e assim sucessivamente” (KRAMER, 1982, p.87).

Dessa forma, ocorreu a superposição dos órgãos com funções semelhantes,
estratificando o atendimento em três áreas – saúde, assistência e educação, além da
fragmentação da própria criança (em corpo e mente) e uma confusão e indefinição
(presente ainda hoje) do perfil dos responsáveis das crianças pequenas.
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No meio dessa desarticulação das forças do atendimento à infância, a primeira
Lei de Diretrizes e Bases Nacionais para a Educação - LDB – lei n° 4024/61
(BRASIL, 1961), determina que a educação dos pequenos deveria ser ministrada em
escolas maternais ou em jardins de infância, e as empresas que tivessem mães de
crianças menores de sete anos, deveriam ser incentivadas a criarem instituição do
gênero. Contudo, a LDB de 1961 não faz menção aos requisitos para o profissional
necessário ao trabalho nessas instituições, provocando a contratação de qualquer
pessoa para o cuidado dos filhos dos funcionários no período de exercício dos
mesmos. O mesmo acontece com a Constituição Federal de 1967 que também não faz
referência à formação dos profissionais que lidavam diretamente com as crianças.
A lei n° 5.692/71 (BRASIL, 1971), que estabeleceu as diretrizes e bases para
o ensino de 1° e 2° grau, também não fez menção aos quesitos para a formação
necessária para os professores de Educação Infantil.
Ainda nos anos 70, surge a experiência de creche domiciliar chamada de
“Mãe Crecheira”, onde se aceitou a idéia de que qualquer mulher, desde que fosse
calorosa, dotada de bom senso e não possuísse problemas pessoais, poderia cuidar
dos filhos de outros pais (ROSEMBERG, 1989). Estudos sobre a inserção da mulher
no campo da educação levam a constatação de que tal ingresso se dá de forma
contraditória. Se por um lado via-se a mulher enquanto profissional da Educação
Infantil associada às características ligadas ao gênero e ligadas a vida privada
(maternidade e aos cuidados com a família), por outro lado, via-se a mulher num
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espaço de profissionalização que proporcionou sua ocupação em lugar diferenciado
na sociedade, desfrutando de poder e liberdade econômica (CIVILETTI, 1988).
Até então, a educação das crianças de zero a seis anos nos parece
marginalizada. A herança da caridade, da filantropia e do assistencialismo à infância
no país, “fez com que a formação e especialização na área se tornassem
desnecessárias, pois basta à boa vontade, gostar do que faz e muito amor” (LANTER,
1999, p.54).
Somente a partir em 1975, a educação pré-escolar, termo utilizado em finais
dos anos 1960 e disseminado em 1970 para se referir ao que era antes chamado de
educação pré-primária, começa a receber atenção especial. Por influência das teorias
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da psicologia do desenvolvimento e da psicanálise, da contribuição dos estudos
linguísticos e antropológicos, juntamente com as pesquisas norte-americanas que
correlacionavam a linguagem e o pensamento com rendimento escolar, se fortalece a
crença no pré-escolar como lugar onde as crianças de classes populares iriam superar
suas supostas deficiências linguísticas, culturais e afetivas (SONIMAR FARIA,
1997).
Desse modo, as políticas para a educação das crianças de quatro a seis anos
foram formuladas baseadas nessa perspectiva. Porém, sem iniciativa política de
qualificação profissional e remuneração digna, o trabalho pedagógico foi
“improvisado”, gerando fortes críticas e insatisfações no meio acadêmico, nos
movimentos sociais e nos próprios profissionais que realizavam o trabalho.
Muitos estudos relatam que a falência do atendimento pré-escolar público,
nesse momento, se deu, em grande parte, à privatização e à transferência de recursos
públicos para o setor privado. Faria (1997) destaca o Projeto Casulo, lançado em
1977 pela Legião Brasileira de Assistência – LBA, que se expandiu por todo país
com o objetivo de preparar as crianças para a escolarização futura a partir do repasse
de verbas às instituições privadas e às prefeituras municipais.
Assim, partir das fortes críticas, principalmente a de que a pré-escola estava
tomada como “formula para a solução de todos os males, sejam culturais,
educacionais ou nutricionais” (KRAMER, 1987, p.95), o Ministério da Educação
(MEC) traz nova função para a pré-escola. Com o Programa Nacional de Educação
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Pré-escolar, de 1981, que visa o desenvolvimento global e harmônico da criança, a
educação pré-escolar ganha visibilidade e outra “roupagem”.
Entretanto somente no final de 1980 e ao longo de 1990, o caminho da
Educação Infantil e de seus profissionais vai se delineando com a Constituição
Federal (BRASIL, 1988). A Constituição Federal de 1988, segundo Cunha e Cunha
(2002), inspirada na ideia de associação entre a descentralização e democratização,
reconhece o município como ente federativo com o intuito de amortecer as enormes
disparidades regionais. Introduzindo o modelo de gestão político-administrativa nos
municípios, na responsabilidade do Estado e na participação popular no controle das
ações em todos os níveis de governo. A complexidade da tarefa de construir o sistema

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111606/CA

municipal a partir dessas articulações tornou-se um grande desafio nacional.
Desta forma, o acesso a essa educação fica determinado que será em creche
para o atendimento das crianças de zero a três anos, ficando a faixa de quatro a seis
para a pré-escola, devendo adotar objetivos educacionais, transformando-se em
instituições de educação e seguindo as Diretrizes Curriculares Nacionais (art. 280,
inciso IV). Entretanto, depois da Emenda Constitucional (n.53, de 2009, art. 208,
inciso 4) a Educação Infantil fica definida como creche para crianças até três anos de
idade e pré-escola para criança de quatro e cinco anos (BRASIL, 2009).
O reconhecimento do atendimento em instituições de ensino como um direito
das crianças e não apenas como um favor às famílias afirma uma nova concepção de
criança, que deixa de ser, simplesmente, filha de cidadão, para ser assumida, também,
como cidadã, pessoa com direitos (TIRIBA, 2001). Essa conquista repercutiu na
elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990), que determina
ser dever:
“(...) da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar,
com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária” (BRASIL,
1990, art. 4).

Com a nova mentalidade com relação ao significado da infância e da
Educação Infantil determinado pela legislação, é constituído, em nível nacional, por
meio de movimentos da sociedade civil, o documento “Por uma política de formação
do profissional de Educação Infantil” (BRASIL, 1994). Oriundo do “Encontro
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Técnico sobre Política de Formação do Profissional da Educação Infantil”,
organizado pelo Ministério da Educação, esse documento trouxe a oportunidade de
discussão sobre questões fundamentais presentes na problemática da Educação
Infantil no país por pesquisadores da área educacional (MICARELLO, 2011),
sobretudo, no que diz respeito ao educador das crianças pequenas e à sua formação.
Assim, através da ação de pesquisadores da área educacional e de
profissionais de órgãos públicos, o perfil do profissional que atua na educação das
crianças de zero a seis anos ganha destaque, contribuindo para a elaboração da LDB
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em 1996:
“A formação dos docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior,
em curso de graduação plena em universidades e institutos superiores de educação,
admitida como formação mínima para o exercício do magistério na Educação Infantil
e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na
modalidade normal” (BRASIL, 1996a, art. 62).

Ao definir o profissional para atuar na Educação Infantil, a LDB de 1996
confere uma identidade profissional. Reforçando a ideia de que o grau de
escolaridade e a qualificação específica no desempenho profissional da educação de
crianças pequenas influenciam decisivamente sobre a qualidade do serviço e o
atendimento em instituições de ensino como um direito das crianças e não apenas
como um favor às famílias. Assim, fica colocada a necessidade de formação para os
profissionais leigos que trabalhavam nas instituições de Educação Infantil,
principalmente os de creches.
O desafio do processo de municipalização está no fato de que os avanços da
legislação não são concretizados rapidamente. Há crenças, concepções e valores que
dizem respeito à criança, seu desenvolvimento e educação, como também, ao papel
do Estado, da sociedade, dos profissionais que atuam na Educação Infantil. As
definições de leis acontecem dentro de um contexto social e político. Por isso, cabe
apresentar, a seguir, como as mudanças nacionais ecoaram ou se concretizaram no
âmbito municipal.
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2.2. A educação infantil municipal e os seus profissionais

A Constituição reconhece, pela primeira vez, a obrigação dos estados em
oferecer Educação Infantil por ser direito da criança pequena: “o dever do Estado
com a educação será efetivado mediante garantia de: (...) atendimento em creche e
pré-escola de zero a seis anos de idade” (BRASIL, 1988, art. 208). E determina que:
“A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão, em regime de
colaboração, seus sistemas de ensino (...) II – Os Municípios atuarão,
prioritariamente, no Ensino Fundamental e na Educação Infantil” (BRASIL, 1988,
art. 211).
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Para viabilizar o processo de municipalização, a Constituinte determinou
estratégias para garantir as condições financeiras de funcionamento do novo sistema
municipal de ensino, prevendo a aplicação de recursos para a educação. Isto é, com a
reforma tributária promovida pela Constituição, as fontes de recursos dos municípios
foram ampliadas, passando de 13% para 18% dos recursos previstos pela União e
mantendo os 25% dos Estados, Distrito Federal e municípios para o financiamento da
educação.
Vale destacar que posteriormente à Constituição, o MEC, no Governo
Fernando Henrique Cardoso, criou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – Fundef, pela Emenda
Constitucional n. 14 e da Lei. 9.424, de 24 de dezembro de 1996, (BRASIL, 1996b).
O Fundef obrigava que 15% daqueles 25% fossem aplicados, exclusivamente, no
Ensino Fundamental, restando apenas 10% para custeio da Educação Infantil e o
Ensino Médio, além de outros programas educacionais mantidos pelas prefeituras
(ARRETCHE, 2002). A Emenda também estabelecia o valor mínimo nacional gasto
por aluno e que 60% dos recursos deveriam ser exclusivamente para pagamento de
professores em exercício (OLIVEIRA, 2002).
Entretanto, a Educação Infantil não aparece como prioridade, não sendo alvo,
ainda, de financiamentos. O Fundef recebeu fortes críticas com relação à priorização
específica do Ensino Fundamental. Com isso, diante das críticas ao Fundo, da
obrigatoriedade da matrícula das crianças de seis anos no ensino fundamental e do
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aumento de matrículas na Educação Infantil, em 2006, o governo federal criou o
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação – Fundeb (BRASIL, 2007b) que substituiu o antigo fundo.
O Fundeb passou a atender toda a Educação Básica, da creche ao Ensino
Médio, através da Emenda Constitucional nº 53/2006 e regulamentado pela lei nº
11.494/2007 e pelo Decreto nº 6.253/2007. Em comparação ao Fundef, o aumento da
cobertura é uma das alterações mais significativas do Fundeb, pois resgata a
concepção de Educação Básica no Brasil. Além disso, o novo fundo prevê que pelo
menos 80% dos seus recursos sejam destinados à valorização dos professores e dos
demais profissionais da educação.
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A fim de atribuir uma maior autonomia aos municípios, a Constituição
determina:
“Compete aos Municípios: legislar sobre assuntos de interesse local; suplementar a
legislação federal e a estadual no que couber; instituir e arrecadar os tributos de sua
competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de
prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei; criar, organizar e
suprimir distritos, observada a legislação estadual; organizar e prestar, diretamente ou
sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído
o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;manter, com a cooperação técnica e
financeira da União e do Estado, programas de Educação Infantil e de ensino
fundamental4 ; prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado,
serviços de atendimento à saúde da população; promover, no que couber, adequado
ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e
da ocupação do solo urbano; promover a proteção do patrimônio histórico-cultural
local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual” (BRASIL, 1988,
art. 30).

Entretanto, há pouca especificidade sobre a competência dos Municípios para a
instituição de seus próprios sistemas de ensino. Diferente da Constituição, na LDB as
incumbências dos municípios aos profissionais da educação são mais nítidas, como se
pode observar a seguir.
“Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela estando em
efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são: I – professores
habilitados em nível médio ou superior para a docência na Educação Infantil e nos
ensinos fundamental e médio; II – trabalhadores em educação portadores de diploma
de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção
e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas

4 Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006.
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mesmas áreas; III – trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso
técnico ou superior em área pedagógica ou afim.
Parágrafo único. A formação dos profissionais da educação, de modo a atender às
especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das
diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como fundamentos: I – a
presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos fundamentos
científicos e sociais de suas competências de trabalho; II – a associação entre teorias
e práticas, mediante estágios supervisionados e capacitação em serviço; III – o
aproveitamento da formação e experiências anteriores, em instituições de ensino e em
outras atividades” (BRASIL, 1996a, art. 615).

Essa valorização do perfil profissional de quem se dedica à educação das
crianças de zero a seis anos, passa a exigir medidas sistemáticas e contínuas dos
gestores municipais. Segundo os dados do MEC/Inep/Seec, em 1996, 16,1% dos
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professores que atuavam na pré-escola possuíam no máximo o Ensino Fundamental.
Esse grupo diminuiu em 1998, passando para 13,4%. Em 1999, o percentual de
professores de pré-escola com o Ensino Fundamental incompleto ou completo foi de
10,9%. Os dados relativos à creche são mais precários6 e não englobam todas as
instituições. Segundo a pesquisa do Inep em 1999, de um total de 48.284
profissionais, 24,9% possuíam o Ensino Fundamental completo e incompleto
(OLIVEIRA, 2002).
Diante

dessa

realidade

dos

profissionais de

Educação

implementação de mudanças se faz necessária e urgente.

Infantil,

a

Por conta disso, o

Ministério da Educação passou a mobilizar os sistemas municipais e as instituições
formadoras no sentido de oferecer condições para o desenvolvimento e valorização
desses profissionais, por meio de política de formação inicial e continuada.
Rompendo com a ideia dicotomizada que permaneceu durante muito tempo na
Educação Infantil: creche subordinada a órgãos de caráter empresarial, médico ou
assistencial, voltada ao cuidado e a pré-escola ao sistema de ensino, ligado à
educação.
5

O art. 61 apresentado, já está alterado pela lei n. 12.014, de 2009, que determina a escolaridade para
os profissionais de educação.
6
Em 1989, Rosemberg tenta avaliar a cobertura do atendimento à criança de 0 a 6 anos no Brasil,
através de Creches, Pré-Escolas ou similares. Mas, esbarra nas dificuldades de informação. As
estatísticas fornecidas por diversos órgãos governamentais da época têm conceituação imprecisa dos
diferentes tipos de atendimento, além de não permitir, devido à discrepância, inferir sobre o
atendimento durante o período de 1979 a 1986.
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Em 1998, o Ministério da Educação (MEC) publica o “Referencial Curricular
Nacional para a Educação Infantil – RCNEI”, em três volumes enviados a escolas de
todo o país, oferecendo subsídios para os projetos pedagógicos das prefeituras e das
unidades de Educação Infantil. Paralelamente, em 2001, desenvolveu o “Plano
Nacional de Educação – PNE” (BRASIL, 2001) que deu subsídios para a elaboração
dos planos estaduais e municipais de Educação e contribuiu para alterar a situação
dos municípios e estados. O Plano previa que, em cinco anos, todos os professores de
Educação Infantil tivessem habilitação específica de nível médio e, até o fim de 2010,
70% tivessem formação em nível superior. E ainda, que a partir da vigência desse
plano, somente seriam admitidos novos profissionais que possuíssem a escolaridade
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mínima em nível médio, modalidade normal.
Uma das ações, nesse contexto, formulada pelo MEC para ser implementada
em parceria com os estados e municípios foi o “Programa de Formação Inicial para
Professores em Exercício na Educação Infantil – PROINFANTIL” (BRASIL, 2006b).
O guia geral do Programa, publicado em 2005, explicita que este Curso em nível
médio, a distância, na modalidade Normal, é destinado para professores leigos em
exercício na Educação Infantil, sendo realizado pelo MEC e em parceria com os
estados e municípios interessados (BRASIL, 2005). Contudo, atualmente, de acordo
com a apresentação do Programa, divulgada pelo site do Ministério7, o Curso é
destinado para professor, monitor ou auxiliar de classe que atuam em sala de aula da
educação infantil nas creches e pré-escolas das redes públicas – municipais e
estaduais – e da rede privada, sem fins lucrativos – comunitárias, filantrópicas ou
confessionais – conveniadas ou não, sem a formação específica para o magistério.
Cabe destacar que o Curso, de caráter emergencial para corrigir as defasagens
existentes à época, continua acontecendo, o que pode indicar que profissionais sem
formação continuam sendo contratados pelos municípios (BARROS, 2012).
Por outro lado, as políticas do governo federal para formação de profissionais
na Educação Infantil continuaram com o novo plano para melhorar a educação no
país. Em 2007, o “Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE” (BRASIL,
2007a), criou o programa “Universidade Aberta do Brasil”, que por meio de Ensino
7

http://portal.mec.gov.br
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Superior a distância, visa capacitar professores da Educação Básica pública que ainda
não têm graduação, formar novos docentes e propiciar formação continuada.
Além dos programas, o MEC vem abordando por meio de publicações
impressas e on-line, o tema dos profissionais da Educação Infantil, como o
“Parâmetro de Qualidade” (BRASIL, 2008):
“Professores sem a formação mínima exigida por lei que exercem funções de
professora ou professor de Educação Infantil, quer sejam titulares ou auxiliares,
obterão a formação exigida com o apoio da instituição onde trabalham. Caso atuem
na rede pública, contarão também com o apoio dos sistemas de ensino” (BRASIL
2008, v. II, p.38).

Em 2009, o Ministério publica as orientações sobre convênios entre
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secretarias municipais de educação e instituições comunitárias, confessionais ou
filantrópicas sem fins lucrativos para a oferta de Educação Infantil (BRASIL, 2009).
E em 2010, as diretrizes curriculares nacionais para a Educação Infantil (BRASIL,
2010), para orientar as políticas públicas e a elaboração, planejamento, execução e
avaliação de propostas pedagógicas e curriculares de Educação Infantil.
As políticas municipais parecem delinear um caminho no que diz respeito aos
profissionais da Educação Infantil graças às políticas nacionais. Por um lado, as ações
do governo federal têm contribuído com os municípios para a organização das suas
políticas locais, por outro lado, segundo Demo (2003), essas medidas parecem
aumentar a dependência, “o que torna os municípios, em boa parte, ficção federativa”
(p.15).
É possível perceber que concepções acerca da educação da criança pequena
em creche e pré-escola foram sendo modificadas a partir de movimentos sociais,
regulamentações e leis, desenvolvendo-se em políticas públicas. Contudo, mesmo que
a transferência das creches da Assistência para a Educação tenha ocorrido de forma
gradativa, a situação trouxe desconfortos políticos e administrativos para ambas as
áreas.
A fim de conhecer um pouco mais sobre as marcas da história e das políticas
para os trabalhadores da Educação Infantil, busquei fazer, para esta dissertação, um
levantamento da produção acadêmica sobre os trabalhadores que lidam diretamente
com as crianças de zero a seis anos.
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2.3. Os profissionais de educação infantil na produção acadêmica

Segundo Faria (2005), os processos de mudanças legais na Educação Infantil
ocorreram muitas vezes articulados a pesquisas divulgadas em eventos acadêmicos e
em revistas de educação publicadas em diferentes regiões do país, e além de
iniciativas de secretarias de educação ou organizações não governamentais, que
encomendam diagnósticos sobre o atendimento. Pesquisas que podem fornecer dados
significativos sobre a situação dos profissionais, docentes e não docentes, da
Educação Infantil.
Por conta disso, para a preparação desta dissertação, foi realizado um
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levantamento bibliográfico, a partir dos estudos, realizados por Rocha (1999) e
Kramer (2004a). A primeira autora faz o levantamento da trajetória da pesquisa na
área de educação das crianças de zero a seis anos em trabalhos apresentados nas
Reuniões Anuais da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em educação
(ANPED), nos anos de 1990 a 1996. Já Kramer, faz um levantamento a partir dos
artigos do Caderno de Pesquisa dos anos 70 até 2004, sobre creche, pré-escola,
criança de zero a seis anos, primeira infância e Educação Infantil.
Nesta dissertação, foi utilizado na busca e seleção dos textos o critério da
pertinência ao tema dos profissionais de Educação Infantil nos municípios brasileiros,
com preferência a trabalhos que trouxessem dados empíricos sobre os municípios
fluminenses, realidades pesquisadas. As buscas foram realizadas no sistema do
Scielo, da biblioteca Ana Maria Poppovic, do Portal Fundação Carlos Chargas e na
home page8 da ANPED, a partir dos descritores auxiliar de Educação Infantil,
profissionais de Educação Infantil, professores e creche e pré-escola.
O levantamento realizado localizou estudos publicados nas revistas brasileiras
- Caderno de Pesquisa da Fundação Carlos Chagas – FCC; Educação & Sociedade;
Educação e Pesquisa; Educação em Revista, no período de 1980 a 2011 – e nos
trabalhos apresentados no mais importante evento científico da área, as reuniões da
ANPED, no grupo de trabalho (GT) da educação da criança de zero a seis anos, do

8

www.anped.com.br
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período de 2000 a 20119.
Com base nas datas de publicação e nos títulos, foram encontradas 93
pesquisas que tinham como foco os profissionais da Educação Infantil. Contudo,
respeitando o critério de evidenciar a presença dos profissionais com e sem formação
na Educação Infantil nas realidades municipais, 59 artigos foram destacados, como
evidencia o quadro a seguir.
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Quadro 1. Quantidade (n°) por Natureza10 da Produção Acadêmica
Natureza da Produção Acadêmica
Dissertação
Tese
ANPED – trabalhos apresentados
Cadernos de Pesquisa – artigos
Educação e Pesquisa – artigos
Educação & Sociedade – artigos
Cadernos CEDES – artigos
Educação em Revista – artigos
Ensaio: Avaliação e Políticas públicas em
Educação – artigos
Total
Fonte: Dados da dissertação

Quantidade (n°)
8
1
22
17
2
5
1
2
1
59

É possível perceber que vinte e duas pesquisas são trabalhos apresentados no
GT de educação da criança de zero a seis anos da ANPED. Dezessete pesquisas estão
publicadas em artigos no periódico organizado pela Fundação Carlos Chagas:
Caderno de Pesquisa, uma das principais revistas de educação brasileira e a primeira
a publicar artigos sobre a temática da Educação Infantil. A grande produção de
trabalhos apresentados da ANPED, neste quadro, pode significar a importância das
reuniões anuais para as pesquisas sobre os profissionais de Educação Infantil no
Brasil.
Quanto ao tema das produções acadêmicas, temos:
Quadro 2. Quantidade (n°) por Temas da Produção Acadêmica
Temas11

Quantidade (nº)

Cuidado = saúde e educação
Especificidade do professor de Educação
Infantil
Estatística da Educação Infantil

9

1
1
1

Período disponível no site da anped (www.anped.com.br)
A natureza que me refiro é a do suporte (livros ou revistas ou seminários) e ao gênero discursivo
(apresentação oral ou artigo ou etc).
10

11

Os temas foram tirados dos títulos dos artigos, trabalhos apresentados, teses e dissertações.
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Formação
Formação continuada
Formação em serviço
Formação inicial
Identidade da creche
Identidade da Educação Infantil
Identidade profissional
Política de formação
Política pública
Políticas municipais
Prática: educar e cuidar
Prática: Relação adulto-criança
Qualidade da Educação Infantil
Trabalho docente
Total
* seis artigos possuem dupla temática.

3
1
3
1
4
1
10
9
12
6
3
4
3
2
65

Fonte: Dados da dissertação
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No quadro 2, podemos perceber o grande número de produções sobre os
temas da política pública (doze), política de formação (nove) e das políticas
municipais (seis). Parecendo haver a atenção por parte das pesquisas acadêmicas com
as políticas da Educação Infantil durante o período investigado. Destaca-se também o
tema da identidade profissional (dez), apontando que parece haver a necessidade, por
parte dos pesquisadores do universo analisado, de compreender a identidade dos
profissionais que trabalham com as crianças de zero a seis anos.
Os textos selecionados foram lidos e resumidos. As análises estão
apresentadas a seguir.
Quase sempre dialogando com os discursos políticos e sociais do momento,
pesquisas educacionais dos anos 1980 privilegiavam aspectos macroestruturais, como
a entrada da creche no campo da educação (CAMPOS ET AL, 1981) e a visão
compensatória da pré-escola (KRAMER, 1982). A novidade do tema da Educação
Infantil suscitou a realização de levantamento estatísticos que permitia conhecer mais
profundamente as formas de atendimento educacional às crianças pequenas
(ROSEMBERG, 1989).
Ainda em 1980, um dos primeiros indícios sobre os profissionais sem
formação trabalhando na Educação Infantil aparece no levantamento de informações
sobre as pessoas que “cuidam de crianças das Creches” por Maria Malta Campos e
Fúlvia Rosemberg, em 1984.

No artigo “Trabalhando com pajens”, as autoras

encontram a falta de escolaridade específica, a precária remuneração e a
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desvalorização da função dos “pajens”, associada ao cuidado das crianças.
Nos anos de 1990, foram realizadas mais pesquisas sobre os profissionais da
Educação Infantil e sua formação: Silvia Cruz (1996), por exemplo, discute em seu
estudo a transferência total das responsabilidades ao profissional das creches e préescolas pela qualidade do atendimento à criança, descuidando das condições mínimas
que ele precisa para realizar um bom trabalho. Kishimoto (1999) também
problematiza a formação dos profissionais analisando as políticas de formação,
destacando a coexistência de cursos de Pedagogia e Normal Superior como exigência
para a formação do professor da Educação Infantil.
Além de Cruz e Kishimoto, destaca-se também nesse período o estudo de
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Cerisara (1996) que desenvolveu análises sobre a construção da identidade das
profissionais de Educação Infantil, a partir de dados empíricos obtidos junto às
auxiliares de sala e professoras que trabalham nas creches municipais de
Florianópolis. A autora possibilita a pensar que a construção da nova concepção de
Educação Infantil, diferenciada do perfil assistencial, pode ter contribuído para o
delineamento de um novo perfil dos professores e dos auxiliares das creches e préescolas. Isso exige que as relações entre esses profissionais sejam analisadas, não
apenas privilegiando aspectos relativos à formação, salário, divisão de tarefas e
relação com o poder público, mas também a partir dos dados evidenciados pelos
próprios profissionais.
Entre os temas discutidos nos anos 2000, a criança pequena e o perfil dos
profissionais da Educação Infantil passam a ter mais visibilidade no levantamento
realizado. No que se refere às crianças pequenas, há pesquisas em forma de denúncias
(MARTINS FILHO, 2006; IZA E MELLO, 2009; RICHTER E VAZ, 2010), que
revelam cenas cotidianas de violência à criança pequena nas creches e pré-escolas por
profissionais, como em situações de controle e obrigadas a terem que deitar para
dormir, de constrangimento e desconsideração e de crianças soltas, lançadas a própria
sorte, dentre outras. O estudo de Corsino e Santos (2007), por exemplo, elucidam “as
matizes que vão de um extremo ao outro: do carinho à violência simbólica, do
cuidado à humilhação, do respeito ao desrespeito” (CORSINO E SANTOS,
2007, p.15).
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Quanto ao tema da profissionalização, as propostas e os modelos de educação
dos pequenos foram um dos assuntos discutidos por Tiriba (2005); Macedo e Dias
(2006) e Nascimento e Santos (2010).
Sobre formação, Machado (2000) aponta, em seu texto, desafios que chamou
de iminentes para formuladores e implementadores de projetos de formação de
profissionais para Educação Infantil, a partir do desafio de integrar cuidar/ensinar na
formação e de formar profissionais aptos a atuarem, sustentados em aportes teóricos
fundamentados de modo consistente, nas necessidades e características de
crescimento e desenvolvimento de crianças pequenas. Em um debate semelhante,
Maranhão (2000) estuda o cuidado como elo entre saúde e educação e propõe a
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superação de preceitos que confundem o cuidado com assistência ou com concepções
higienistas.
Foram encontrados também artigos que ajudam a compreender que uma boa
formação é o veículo mais importante para criar uma força de trabalho compatível
com os objetivos de uma abordagem de qualidade, a saber: Silva e Rossetti-Ferreira
(2000); Azevedo e Schnetzler (2001, 2005); Bonetti (2006); Helena Freitas (2002,
2007); Terciolli e Schnetzler (2002); Kiehn (2009). Entre os artigos que tem a
formação como temática dois artigos tratam da formação em serviço, a saber:
Fernandes (2001) e Mello e Porto (2003).
Sobre as políticas de formação, vale destacar o estudo de Haddad (2006) sobre
as políticas integradas de educação e cuidado infantil. A autora possibilita pensar que
a formação do profissional que cuida das crianças pequenas e as educa não pode ser
aquela que apenas acumula informações:
“Além de um conhecimento profundo de pedagogia e psicologia infantil, de
sociologia da infância e de cultura da criança, associado a grande dose de experiência
prática, a formação inicial deve incluir a educação do corpo, dos sentimentos, das
emoções, da fala, da arte, do canto, do conto e do encanto. Uma educação
fragmentada não produz eco na alma de uma criança” (p.538).

Também sobre esse tema, Arce (2001) problematiza criticamente em seu
estudo a imagem da profissional de Educação Infantil que não pode continuar sendo a
da mulher "naturalmente" educadora, paciente, carinhosa, cuidadosa e guiada pelo
coração.
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Os temas da identidade profissional e do lugar da Educação Infantil após a
legislação também se fizeram presentes em artigos nesse período, como o de Gomes
(2004); Oliveira (2006); Nascimento (2007) e Cota (2007). Sobre essa temática vale
destacar o estudo de Kramer (2005b) que, ao analisar as entrevistas coletivas feitas
com os responsáveis pela Educação Infantil de Secretarias Municipais de Educação
(coordenadores de Educação Infantil e também supervisores e diretores), evidencia a
expressão “meninas” quando se referem às professoras de Educação Infantil:
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“Pensamos que a referência às professoras de Educação Infantil como “meninas”,
mais do que evocar uma metáfora materializa um problema grave, concreto, presente
na área: o fato de que, na educação brasileira, as professoras ganham não segundo o
nível de escolaridade que adquiriram na sua formação, mas de acordo com nível que
atuam” (p.128).

Algumas pesquisas oferecem um quadro da situação nas creches e pré-escolas
nos diferentes municípios contribuindo para compreender o panorama atual das
políticas públicas nacionais da Educação Infantil no Brasil, tais como: Kramer
(2006); Pereira (2008); Vieira e Souza (2010); Alves e Pinto (2011); Campos et al
(2011); Kagan (2011) e Bassi (2011).
Além dessas, no levantamento também foram encontradas pesquisas sobre as
políticas municipais e estaduais. Em destaque a investigação de Rosemberg (2002),
que ao estudar as relações entre as organizações multilaterais, o estado e as políticas
de Educação Infantil, evidencia que o modelo "não formal" de Educação Infantil,
como “mães crecheiras”, muitas vezes é posto como modelo ideal, como uma
justificativa para a diversidade nacional.
Vale ressaltar também que a pesquisa “Formação de profissionais da
Educação Infantil no Estado do Rio de Janeiro: concepções, políticas e modos de
implementação” é apresentada em dois artigos: Kramer (2004b), a partir das
entrevistas coletivas realizadas na e com o suporte teórico de Bakhtin, constata que o
tema da mudança, ora associada ao desejo de mudança como ação educativa ora
como mudança associada à política, se faz presente no cotidiano dos profissionais da
Educação Infantil; Kramer e Nunes (2007) analisaram a situação da gestão da
Educação Infantil e das políticas de formação de profissionais da área nos municípios
do Estado do Rio de Janeiro. O texto permite evidenciar ausência de políticas e de
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recursos financeiros para a área, além da fragilidade da identidade profissional.
Vinculadas ao tema das políticas públicas, os artigos sobre qualidade da
Educação Infantil também se fizeram presentes em um contexto em que o governo
federal vem se preocupando em oferecer uma educação de qualidade para todos os
brasileiros (CAMPOS, FULLGRAF E WIGGERS, 2006). Três artigos que se
relacionam com essa temática podem ser destacados, a saber: Campos et alli, Kagan e
Bassi. Campos junto com outros autores (2011), na pesquisa sobre a qualidade da
Educação infantil em seis capitais brasileiras, revelam que a situação das políticas
públicas educacionais nessas capitais necessitam de pré-condições de infraestrutura
mais adequadas, melhor orientação, formação continuada do pessoal - o que inclui
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gestores e equipes técnicas das secretarias- e sistemas de supervisão mais eficientes.
Kagan (2011) e Bassi (2011) estudam os profissionais e a alta rotatividade e
maior número de professores que abandonam a profissão. Segundo Bassi é possível
compreender que a herança assistencial das creches, os compromissos políticos locais
e as limitações de ordem orçamentário-financeira dos municípios contribuem para
tecer o quadro atual das políticas de financiamento da Educação Infantil. E revela que
grande parte dos trabalhadores da educação, o principal fator na busca da qualidade
para o autor, não tem garantias de permanecer atuando no ensino municipal, nem
mesmo em uma única unidade escolar, pois não ingressa no magistério por concurso
e muito menos dispõe de planos de carreira e de cargos e salários que lhe assegurem
remuneração adequada e estabilidade de trabalho.
Outro artigo que aborda as condições do trabalho docente incluindo a
remuneração, carga horária e plano de carreira é de Alves e Pinto (2011), que faz um
comparativo da carreira docente com outras carreiras no Brasil:
“Os dados indicam também a importância de o Supremo Tribunal Federal deliberar
de forma definitiva sobre a constitucionalidade da fixação em lei federal de um
patamar mínimo de horas a serem contempladas nos planos de carreira docente e que
correspondam às atividades de planejamento, preparação de aulas, visitas às famílias
e correção de provas e trabalhos. Da mesma maneira que um juiz (rendimento médio
mensal de R$ 14.648,00) não pode ter sua jornada definida apenas pelo tempo que
gasta em audiências ou em escrever uma sentença, um professor da educação básica
(rendimento médio de R$ 1.565,00) não pode ter a jornada de trabalho e a
remuneração definidas apenas pelo tempo em sala de aula” (p. 633).

Nesse debate sobre a qualidade e as políticas de formação para os
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profissionais da Educação Infantil, o artigo de Nunes, Corsino e Kramer (2011b) traz
resultados interessantes da pesquisa “Educação Infantil e Formação dos Profissionais
no Estado do Rio de Janeiro: concepções e ações”. O artigo aponta que houve
avanços e retrocessos na situação da Educação Infantil e de seus profissionais nos
municípios do Estado do Rio de Janeiro. Segundo as autoras, a expansão das
matrículas nas creches públicas, organização e funcionamento das secretarias em
termos de assumir a especificidade da educação e em termos das equipes pedagógicas
de acompanhamento da Educação Infantil seriam os avanços. Contudo há aspectos
que necessitam de melhorias, como: formação cultural de professores, concurso
específico para professor de Educação Infantil, inclusão na carga horária de horas
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destinadas ao planejamento e à formação em serviço, aumento salarial, processos
democráticos de nomeação de diretor, principalmente nas creches. Nesse estudo
aparece a presença de profissionais sem habilitação mínima para o magistério, por
vezes chamados de “auxiliares”, exercendo ilegalmente atividades docentes nas
creches e pré-escolas municipais.
O cargo de auxiliar precisa ser discutido e as atribuições deste profissional nas
creches e pré-escolas melhor definidas nas gestões municipais do Estado do Rio de
Janeiro, por isso se faz necessário conhecer as políticas para esse profissional,
objetivo desta dissertação. A produção acadêmica sobre os profissionais de Educação
Infantil é vasta, mas há poucas pesquisas sobre a presença do auxiliar de Educação
Infantil nos municípios. Diante desse contexto, se tornou necessário conhecer a
produção acadêmica e as políticas públicas especificamente sobre esse trabalhador.

2.4 O auxiliar na educação infantil

Historicamente no Brasil as instituições de atendimento às crianças de zero a
seis anos encontravam-se vinculadas a setores governamentais. A pré-escola ligada às
secretarias de educação, funcionando em escolas de Ensino Fundamental, em horário
parcial e seus profissionais sendo formados em cursos de magistérios de nível médio.
Já a creche estava subordinada à secretaria de bem-estar social e funcionava em
horário integral. A formação na área da assistência raramente exigia nível mínimo de
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escolaridade ou formação para adultos que trabalhavam diretamente com as crianças
(TAVARES, 1996).
Com a Constituição Federal (BRASIL, 1988), que reconhece a Educação
Infantil como direito das crianças de zero a seis anos, dever do estado e opção da
família, foi transferida definitivamente para os municípios a responsabilidade sobre a
infância. As mudanças continuam quando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (BRASIL, 1996) afirma que a escolaridade para o professor de crianças
pequenas é preferencialmente em nível superior, mas admitindo-se o curso de
magistério em nível médio, fica colocada a necessidade de formação para os
profissionais leigos que trabalhavam na Educação Infantil.
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Desde então, pouco se sabe sobre a situação dos trabalhadores sem formação
na Educação Infantil. Na tentativa de desvendar essa situação, dois estudos ajudam a
evidenciar que muitas prefeituras e entidades tem contestado a exigência, buscando
soluções não coerentes com as diretrizes legais. Campos, Füllgraf e Wiggers (2006)
destacam estratégias que vêm sendo utilizadas pelas prefeituras: organização de
cursos de formação para educadores leigos que estão em exercício; substituição de
profissionais por professores formados em cursos de magistério; utilização de dois
adultos em cada turma, composta por um docente e um auxiliar, e assim por diante.
Na mesma linha Kramer et al (2001), também estudam e discutem a presença de um
profissional de apoio ao trabalho do professor na creche e pré-escola que ora aparece
associada às tarefas voltadas ao cuidado ora a ser uma resposta para os problemas das
instituições de Educação Infantil, como o número excessivo de crianças por turmas e
a falta de condições de trabalho.
A fim de conhecer estudos sobre esse profissional separamos no levantamento
da produção acadêmica12 dissertações, teses, artigos e trabalhos apresentados nas
reuniões anuais da ANPED, no qual o auxiliar de Educação Infantil aparece. Foram
encontrados poucos estudos, como podemos perceber a seguir.
Antes da Constituição, um dos primeiros artigos sobre os profissionais sem
formação na Educação Infantil é de Campos e Rosemberg (1984). O artigo, partir dos
relatos desses profissionais, visitas e observações, revela a situação e as condições de
12

O mesmo levantamento apresentado no item anterior.
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trabalho dos “pajens” no Estado de São Paulo. Nesse estudo foi constatada a precária
condição de trabalho, tornando frágil a identidade dos “pajens”.
A preocupação com o profissional da Educação Infantil, anterior à
Constituição de 1988 e a LDB de 1996, era voltada para a sua prontidão técnica e
capacidade de domínio de turma, deixando de lado a discussão sobre o tipo de
educação que traria contribuições reais às crianças, como a qualidade dos
equipamentos, número de crianças em sala, proposta pedagógica e, sobretudo, qual o
profissional e que tipo de formação necessária para a atuação em creches e préescolas (LANTER,1999).
Na pesquisa publicada no documento do MEC “Por uma política de Formação
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do Profissional de Educação Infantil”, Rosemberg (1994) confirma a indefinição do
perfil do profissional de creche e pré-escola ao mostrar que as pessoas que
trabalhavam na Educação Infantil, e principalmente nas creches, eram mulheres
designadas de pajens, atendentes, recreadoras, crecheiras, monitoras, profissionais de
Educação Infantil, trabalhadoras que lidam diretamente com a criança. Essas eram
profissionais sem escolaridade específica, com remunerações precárias e funções
associadas ao cuidado das crianças, evidenciando a delicada identidade profissional
das educadoras das crianças de zero a seis anos.
Outra pesquisa sobre a identidade profissional, Cerisara (1996) apresenta que
o cargo “Auxiliar de sala” foi criado, em Florianópolis, em 1982 para manter a
limpeza das salas. Os profissionais eram escolhidos pela comunidade, contratados
pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e recebiam o mesmo salário das
merendeiras e das serventes. Com o aumento do número de crianças nas salas surgiu
a necessidade de ser ter em cada sala uma pessoa para auxiliar na manutenção da
limpeza, o que para a autora parece ser um indício a respeito da possível origem do
nome mantido até hoje de Auxiliar de sala. Cerisara conclui que: o Auxiliar de sala
faz parte da categoria dos serviços básicos de educação; o salário está na faixa de dois
salários mínimos; tem um plano de carreira que segue o Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis Municipais, lei n. 1218-74 e que são selecionados através do concurso
público.
Somente quando a Constituição de 1988 e LDB de 1996 conferem uma
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identidade profissional, fica colocada a necessidade de formação para os profissionais
leigos, principalmente para aqueles que trabalhavam nas creches. Isso significa que
gostar de criança não basta para o exercício do magistério da Educação Infantil e que
é preciso assumir o caráter relacional da atividade de cuidar e educar crianças em
instituições educacionais.
Mas mesmo após a determinação legal a presença do auxiliar continua a
aparecer nas pesquisas, evidenciando que ainda encontramos esse trabalhador em
creches e pré-escolas municipais. A dissertação de Prado (2006), por exemplo,
colabora para compreender a construção da identidade dos profissionais de Educação
Infantil na rede municipal em Florianópolis/SC, e em especial a do “Auxiliar de sala”.
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O autor destaca que a auxiliar de sala não se reconhece em seu cargo e reivindica seu
papel de “professora”, com o reconhecimento de sua formação docente. Na mesma
linha, a pesquisa de Salomão (2009) ajuda a compreender que a qualificação
necessária para um trabalho de qualidade com as crianças é muitas vezes negada aos
auxiliares, evidenciando o cenário precário das condições de política de formação
municipal.
Também sobre política municipal, Scramingnon (2011b) ao investigar as
creches no município do Rio de Janeiro, evidencia a diferença entre os profissionais
que atuam nas creches e pré-escolas. Nas instituições de atendimento educacional às
crianças de até três anos há, segundo a autora: Diretor, Diretor Adjunto, Professor
Articulador (funcionário contratado), Recreador (funcionário contratado), Agente
Auxiliar de Creche (concursado), Auxiliar de Serviço Gerais, Cozinheira e Lactarista.
E nas pré-escolas municipais: Diretor, Diretor Adjunto, Coordenador Pedagógico,
Professor, Professor de Educação Física, Professor de sala de leitura, Servente, Gari,
Merendeira e encarregado da secretaria. A dissertação da Scramingon (2011b)
possibilita perceber a cisão, nessa rede pública de ensino, entre a creche e pré-escola.
Sobre a identidade das creches no município do Rio de Janeiro, Tatagiba
(2006) contribui ao discutir as políticas sociais em Educação Infantil no Rio de
Janeiro e a entender a presença do Agente Auxiliar de Creche na rede municipal de
ensino da cidade do Rio de Janeiro no quadro de profissionais de apoio a educação e
exercendo as funções docentes. Dentre outras constatações, a autora conclui que as

41
creches no município não são ainda encaradas como instituições educativas, por isso
a presença de um profissional sem a formação específica para o magistério exercendo
o papel do professor.
No que se refere à política de formação para o auxiliar, Castro (2012), ao
analisar o PROINFANTIL no Município do Rio de Janeiro, destaca que os Agentes
Auxiliares de Creche não são reconhecidos como professores pela secretaria
municipal de Educação, mas mesmo assim participaram e concluíram o Curso. Além
disso, a autora evidencia que esses profissionais continuam sendo contratados pelas
prefeituras e fazendo a formação.
Em uma perspectiva semelhante também sobre a política de formação, Barros
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(2012) se depara com a precariedade das condições da política de formação oferecida
pelo município do Rio de Janeiro ao professor de Educação Infantil. Sendo a mesma
formação negada, muitas vezes, para o Agente Auxiliar de Creche.
Após essa revisão, é possível fazer aproximações e afastamentos sobre o tema
de estudo: todos relacionam a presença do auxiliar com herança do espaço de
assistência, sendo um cargo profissional no qual se exige pouca qualificação e de
predominância feminina. Há divergência quanto à formação mínima exigida, funções
desenvolvidas, vínculo, salário, denominações desses profissionais e se e como atuam
nas creches e/ou nas pré-escolas. Esse levantamento foi decisivo para a definição do
objetivo e das questões da dissertação, que serão apresentados no próximo capítulo,
junto com os caminhos metodológicos desta dissertação.
A baixa quantidade de estudos que possui o auxiliar como objeto de estudo
reforça a necessidade de pesquisas sobre as políticas municipais para esse
profissional, prezando pela qualidade da educação das crianças de zero a seis anos.
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3. Por entre os caminhos da investigação
"As ciências humanas não se referem a um objeto mudo ou a um fenômeno natural, referemse ao homem em sua especificidade. O homem tem a especificidade de expressar-se sempre,
ou seja, de criar um texto. Quando o homem é estudado fora do texto, já não se trata de
ciências humanas” (BAKHTIN,1992, p.334).

O capítulo anterior buscou na história, nas políticas nacionais e municipais e
na produção acadêmica pistas sobre a situação das políticas para os profissionais de
Educação Infantil, em especial o auxiliar presente nas creches e pré-escolas
municipais. Essas pistas foram importantes para a elaboração das questões e do objeto
da dissertação, que serão apresentados a seguir.
Este capítulo, que evidencia as escolhas metodológicas para a realização da
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111606/CA

pesquisa, está organizado em quatro itens. O primeiro item, “A Pesquisa
Institucional”, expõe as etapas do desenvolvimento da pesquisa institucional e seus
instrumentos metodológicos, visto que a pesquisa da dissertação se consolidou a
partir da pesquisa institucional “Educação Infantil e Formação dos Profissionais no
Estado do Rio de Janeiro: concepções e ações”. No item dois, “A Pesquisa da
Dissertação”, tem a intenção de apresentar as escolhas para a realização da
investigação da dissertação, bem como os objetivos, suas questões e instrumentos
metodológicos e categorias de análises. Por fim, no último item, “O Campo
Empírico”, é apresentado o campo empírico deste estudo, considerando informações
do relatório da pesquisa institucional (NUNES, CORSINO E KRAMER, 2011b) e de
diferentes instrumentos de coleta de informação (INEP, IBGE e setores estatísticos
estaduais e municipais).

3.1. A pesquisa institucional

A pesquisa “Educação Infantil e Formação dos Profissionais no Estado do Rio
de Janeiro: concepções e ações”1, realizada entre 2009 a 2011, teve o objetivo de
conhecer as políticas de Educação Infantil e de formação dos profissionais nos
municípios do Estado. A metodologia incluiu aplicação de questionário e entrevistas

1

Pesquisa Financiada pelo CNPq e FAPERJ.
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com responsáveis pela Educação Infantil das secretarias dos municípios pesquisados,
além de observação e fotografias dos espaços de creches, pré-escolas e escolas. A
escolha dessas fontes visou assegurar uma metodologia que viabilizasse comparar os
dados obtidos em 1999/2001 sobre a Educação Infantil municipal no Estado
(KRAMER ET AL, 2001).
O questionário, utilizado na pesquisa de 1999/2001 foi analisado e atualizado
nas reuniões do grupo de pesquisa. De forma a verificar sua aplicabilidade no
contexto atual do Estado do Rio de Janeiro foram considerando as mudanças das
políticas públicas no período, tais como a transferência das creches para os sistemas
educacionais, após a determinação pela LDB de 1996 e a aprovação do FUNDEB.
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A revisão/atualização do questionário foi realizada passo a passo por um
grupo representativo de pesquisadores e a assessoria de um perito em estatística ao
longo de todo o processo. Além disso, cada membro do grupo respondeu ao
questionário como sendo um informante, anotando questões a serem analisadas nas
reuniões de pesquisa.
Após a revisão, o questionário2 ficou estruturado por uma seção inicial de
identificação do questionário e seis blocos temáticos respectivamente: Dados Gerais
do Município, Sistema de Ensino no Município, Organização e Funcionamento da
Educação Infantil no Município, Formação dos Profissionais da Educação Infantil,
Ingresso e Carreira dos Profissionais de Educação Infantil e Recursos Financeiros e
Materiais.
Sendo um questionário autoaplicável, e por isso não demandando a presença
do pesquisador para seu preenchimento, foram enviadas com o questionário as
orientações de preenchimento do questionário3. As orientações tiveram como objetivo
contextualizar o questionário e informar a nossa disponibilidade para esclarecer
dúvidas através de um plantão de atendimento telefônico. Além das orientações,
também foi enviada uma carta4 de apresentação da pesquisa aos municípios.
O retorno foi de 59 (61,95%) dos questionários enviados aos 92 municípios do

2

Encontra-se em anexo, o modelo do questionário aplicado.

3

As orientações de preenchimento do questionário encontram-se em anexo.

4

Modelo de carta de apresentação aos municípios em anexo.
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Estado.
Fazendo um contraponto com os municípios que responderam o questionário e
a distribuição dos municípios do Estado, segundo o número de habitantes, percebe-se
na tabela a seguir, percentuais relativos ao tamanho da população bastante próximos à
totalidade do Estado:
Tabela 1: Municípios do Estado e Municípios estudados, segundo classe de tamanho dos
municípios.
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Classes de tamanho dos municípios
(nº de habitantes)

Municípios
Estado
%
30,4
30,4
28,3
5,4
5,4
100,0

do

Municípios
Estudados
%
22,0
33,9
32,2
6,8
5,1
100,0

Até 20 000
Mais de 20 000 a 50 000
Mais de 50 000 a 250 000
Mais de 250 000 a 500 000
Mais de 500 000
Total
Fonte: IBGE, 2009
Microdados pesquisa Educação Infantil e Formação de Profissionais no Estado do RJ, 2009.

Dessa forma, além de conferir a representatividade do Estado do Rio de
Janeiro, permite fazer, pela proporcionalidade, aproximações com os municípios que
não se fizeram presentes na pesquisa institucional.
Após o retorno, os questionários foram encaminhados para o tratamento
estatístico, a partir do software STATA (Data Analysis and Statistical Software). Esta
Base de Dados foi transformada e disponibilizada aos pesquisadores no formato
SPSS (Statistical Package for Social Science). As respostas contidas nos
questionários foram relatadas com o uso de medidas descritivas (frequências e
porcentagens) que objetivam sintetizar uma série de valores da mesma natureza,
oferecendo, desta forma, uma visão global dos resultados, organizados por meio de
tabelas e gráficos.
Além dos questionários, foram também realizadas entrevistas com os
responsáveis pela Educação Infantil em 24 municípios. A proposta inicial da pesquisa
era ir à 1/3 dos municípios do Estado, assim distribuídos: todos os municípios da
Região Metropolitana; municípios com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
alto; municípios próximos a cidade do Rio de Janeiro. No total seriam 33 municípios
do Estado. Porém, foram encontradas dificuldades no agendamento das entrevistas
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em alguns municípios.
Depois de inúmeras tentativas, por várias razões - questões de políticas locais
com mudanças de cargo nos municípios, problemas de chuvas intensas no Estado do
Rio de Janeiro, entre outras - não foi possível realizar as entrevistas em dez dos
municípios previstos. A resistência em colaborar com a pesquisa pode significar
também que não possuem dados organizados sobre a situação da Educação Infantil,
que querem camuflar a realidade de precariedade, e ainda, que não percebem a
relevância social das pesquisas em Educação (CASTRO E RICCI, 2010).
As entrevistas foram solicitadas por carta enviada junto ao questionário,
pedindo que a secretaria indicasse dois profissionais para serem entrevistados sobre a
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situação da Educação Infantil no município. Todas as entrevistas foram planejadas
previamente a partir de um roteiro com questões abertas (qual a proposta municipal
para a Educação Infantil? Quais os avanços, conquistas, desafios, dificuldades e
problemas da Educação Infantil no município? Como foi responder ao questionário?
Teve alguma pergunta que nós não demos conta ao elaborar o questionário?).
No total, foram realizadas 24 entrevistas com os responsáveis pela Educação
Infantil nos seguintes municípios: Armação de Búzios, Belford Roxo, Cabo Frio,
Duque de Caxias, Guapimirim, Iguaba Grande, Itaboraí, Itaguaí, Macaé,
Mangaratiba, Maricá, Nilópolis, Niterói, Nova Friburgo, Paracambi, Petrópolis,
Resende, Rio Bonito, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica, Tanguá, Três
Rios e Volta Redonda.
As entrevistas foram gravadas com autorização dos entrevistados e ao final de
cada entrevista foram entregues fichas solicitando o preenchimento de nome
completo, idade, município de moradia, formação, função atual, tempo no cargo
atual, tempo no magistério e tempo na rede pública de ensino. Com isso, foi possível
conhecer o perfil dos entrevistados e o lugar de onde fala, seus contextos de produção
dos discursos (BAKHTIN, 1988).
Segundo o relatório da pesquisa (NUNES, CORSINO E KRAMER, 2011a),
ao todo, foram 73 (setenta e três) profissionais entrevistados. Dentro desses, 71
(setenta e uma) eram mulheres e dois homens. 67 (sessenta e sete) se identificaram
como gestores e seis como professores. Quanto à escolaridade, 71 (setenta e um)
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entrevistados possuem graduação (quatro possuem dupla formação), 50 (cinqüenta)
possuem pós-graduação (quatro com dupla titulação e três com tripla titulação).
No que se refere ao tempo de trabalho, a maioria possui experiência de
trabalho nas escolas da rede pública dos municípios e muitos ainda continuam dentro
das escolas paralelamente ao trabalho nas secretarias. Foi evidenciado, pelas fichas
com o perfil dos entrevistados, que os gestores apresentam pouco tempo no cargo
dentro das secretarias, sendo um possível dado de uma descontinuidade política entre
os governos municipais.
Depois de todas as entrevistas realizadas, foram feitas as transcrições dos
relatos, possibilitando a realização das análises preliminares dos textos transcritos.
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Nesse processo de análise preliminar5 surgiram quatro categorias de análise: Gestão
da Rede, Gestão da Creche, Pré-escola ou Escola, Identidade da Educação Infantil e
Formação. Essas categorias e as entrevistas transcritas foram inseridas no Banco de
Dados do software NVivo, versão 9.0, permitindo, juntamente com outros elementos
recolhidos pela pesquisa (planos de carreira, leis municipais e questionários), captar e
compreender a visão da Educação Infantil nos municípios investigados.
As informações, sobre a Educação Infantil e seus profissionais, recolhidas
pela pesquisa institucional se mostraram interessantes para a dissertação, trazendo
caminhos para conhecer a situação das políticas municipais para o auxiliar de creche
e pré-escola.

3.2. A pesquisa da dissertação

A opção em retornar aos dados construídos pela pesquisa institucional se
sustentou nos estudos de Walter Benjamin (1994a, 1994b), que ressaltam a
observação dos pormenores e detalhes como possibilidade para revelar fatos
previamente não notados:
“quem pretende se aproximar do próprio passado soterrado deve agir como um
homem que escava. Antes de tudo, não deve temer voltar sempre ao mesmo fato,
espalhá-lo como se espalha terra, revolvê-lo como se revolve o solo. Pois “fatos”

5

A análise preliminar a que me refiro é a leitura e análise manualmente dos textos transcritos, sem o
uso do software.
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nada são além de camadas que apenas à exploração mais cuidadosa entregam aquilo
que recompensa a escavação. Ou seja, as imagens que, desprendidas de todas as
conexões mais primitivas, ficam como preciosidades nos sóbrios aposentos de nosso
entendimento tardio, igual a torsos na galeria do colecionador” (BENJAMIN, 1994b,
p.237).

Diante do referencial teórico de Benjamin, em especial da figura do
historiador e do colecionador, voltamos aos estudos teóricos, apresentados no item
1.4 - O auxiliar na Educação Infantil. O conhecimento de poucos estudos sobre o
auxiliar, e a intenção, assim como a figura do colecionador de Benjamin, de “renovar
o mundo velho” (1994b, p.229) das políticas para a infância e para os profissionais da
Educação Infantil, levaram a busca por coerência entre o que já foi estudado e o que
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ainda podia ser estudado.
Assim, nos aos artigos, teses e dissertações analisadas foi encontrado, por
recorrências e também dissonâncias, cinco temas, que constituem as categorias, que
serão utilizadas para as análises das políticas municipais para o auxiliar, a saber:
salário, nome do cargo, formação, função, carga horária e vínculo.
No quadro a seguir podem ser percebidos os estudos teóricos relacionados às
categorias:
Quadro 3. Construção das categorias
Estudos Teóricos
Gusmão (1997)
Campos (1985,2002, 2003)
Gusmão (1997)
Scramingnon (2011a)
Prado (2006)
Cerisara (2004)
Prado (2006)
Salomão (2009)
Tiriba (2005)
Kramer (org. 2005)
Cerisara (2004)
Tatagiba (2006)

Categorias
Salário
Nome do cargo

Formação

Função

Vínculo
Fonte: Dados da dissertação

Assim, a revisão bibliográfica não só possibilitou potencializar as análises
com as categorias, mas proporcionou também reformular questões e objetivos desta
dissertação.
As questões norteadoras são: como são denominados os Auxiliares de

48
Educação Infantil nos municípios do Estado do Rio de Janeiro? Qual(is) a(s) as
atividades exercidas por esses profissionais? Qual a escolaridade mínima exigida para
o ingresso desses profissionais? Esses profissionais participam da formação em
serviço oferecidos pelas secretarias? Qual a média salarial dos Auxiliares da
Educação Infantil? Qual o enquadramento funcional desses profissionais? Eles
trabalham em Creche ou Pré-Escola? Qual a carga horária semanal de trabalho deles?
Esses profissionais são concursados ou contratados pelas prefeituras?
No intuito de responder a essas questões, o objetivo é o de conhecer e analisar
a situação dos auxiliares de Educação Infantil nos municípios e de que forma se
configuram as políticas municipais para esses profissionais a partir dos responsáveis
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pela Educação Infantil nas secretarias dos municípios investigados pela pesquisa
institucional “Educação Infantil e Formação dos Profissionais no Estado do Rio de
Janeiro: concepções e ações", realizada entre 2009-2011.
Para atingir o objetivo e levando em consideração às referências teóricas, a
construção dos dados se deu a partir das análises dos dados dos questionários e das
entrevistas da pesquisa institucional, além dos documentos oficiais das secretarias
municipais de educação do Estado do Rio de Janeiro, em específico: editais de
contratação por concurso público e planos de carreira. A opção por esses
instrumentos metodológicos foi devida ao fato de oferecerem subsídios importantes
para a administração da Educação Infantil pelos governos municipais, e
principalmente para as políticas para os auxiliares.
Com os questionários e as entrevistas garantindo a representatividade dos
municípios do Estado do Rio de Janeiro, como já justificado anteriormente, é possível
julgar aspectos sobre a situação das políticas para os auxiliares. Os documentos das
secretarias, por um lado, contribuem para conhecer as concepções teóricas (de
Educação Infantil), por outro, políticas e modos de implementação das ações e
projetos para esses profissionais.
Assim, temos ao todo 59 questionários, 24 entrevistas, 21 planos de carreira e
15 editais de concursos públicos para o cargo de Auxiliar de Educação Infantil, nos
seus diversos nomes de acordo com o município. Diante desses materiais temos o
seguinte panorama da pesquisa, como mostra o quadro abaixo.
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Quadro 4. MAPA DA PESQUISA: Questionários, entrevistas, planos de carreira e editais de
concurso público

Fonte: Dados da dissertação

De acordo com o quadro temos treze municípios que participaram da pesquisa
pelo envio dos questionários; onze municípios por entrevistas e questionários; doze
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por questionários e planos de carreira; nove municípios participaram pelos
questionários e editais de concursos para o auxiliar; oito pelos questionários,
entrevistas e planos de carreiras; cinco pelos questionários, entrevistas e editais de
concursos para o auxiliar e um município participou pelo questionário, plano de
carreira e edital.
Com as questões norteadoras deste estudo e o objetivo definido, o próximo
passo foi o de ancorar questionários, entrevistas, planos de carreira e editais para o
cargo de Auxiliar nas cinco categorias, que encontramos nos levantamentos
bibliográficos.
Nesse processo, os quesitos6 do questionário, foram desprendidos do todo,
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tornando-se preciosidades para potencializar as análises e interpretações das políticas
públicas para o auxiliar de Educação Infantil, como evidencia o quadro abaixo.
Quadro 5. Quesitos do questionário por categorias
Categorias

Quesitos do questionário

Nome do cargo

Quesito 27 (existem auxiliares que atuam diretamente com as crianças nas
creches e pré-escolas?);
Quesito 28 (caso sim, como eles são denominados?)
Quesito 29 (a secretaria implementa algum projeto de formação?); Quesito 30
(percentual de municípios participantes, segundo os responsáveis pelo
planejamento dos projetos de formação em serviço, que envolvem os
profissionais da E.I.);
Quesito 31 (profissionais envolvidos nos projetos de formação em serviço);
Quesito 37 (a secretaria implementa algum projeto de formação para os
professores?);
Quesito 38 (a secretaria implementa algum projeto de formação para os
auxiliares?);
Quesito 41 (instituições parceiras na formação em serviço);
Quesito 43 (formação mínima exigida, segundo o cargo de diretor, professor e
auxiliar)
Quesito 12 (Distribuição de estabelecimento, de turmas, de alunos, de docentes
e de Auxiliares de E.I., segundo modalidade de ensino);
Quesito 47 (enquadramento funcional de diretor, professor e auxiliar);
Quesito 54 (profissionais que atuam na E.I. em atividades de planejamento,
segundo a modalidade de ensino e a carga horária semanal de trabalho);
Quesito 58 (vínculo empregatício dos cargos diretor, professor e auxiliar);
Quesito 57 (existências de convênios com Creches);
Quesito 59 (formas de apoio as creches conveniadas);
Quesito 62 (existência de convênios em Pré-Escola);
Quesito 64 (formas de apoio as pré-escolas conveniadas);
Quesito 68 (informações complementares do município)

Formação

Função

Vínculo

6

Quesitos são os itens do questionário. Opto nesta dissertação chamar de quesito para acompanhar a
decisão do grupo de pesquisa INFOC, do qual participo.
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Salário

Quesito 55 (piso salarial).

Fonte: Dados da dissertação

Diante do quadro, pode-se perceber que o questionário deixa a sua disposição
original e passa a ser organizado pelas categorias: função, nome do cargo, formação,
vínculo e salário. Assim, fica associada à categoria ao dado do questionário,
utilizando o questionário para atender as questões e o objetivo desta dissertação: ao
todo o questionário possui 68 quesitos, a partir das categorias direciono a análise para
19 quesitos.
Nesse caminho, as categorias ordenam os quesitos do questionário para que
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facilite a análise dos dados a serem construídos. A construção dos dados consiste na
tarefa de investigar, procurar, observar, anotar, provocando constantes relações entre
o encontro e desencontro dos dados (KRAMER, 2005a).
Desta forma, as categorias contribuíram para orientar nova leitura dos
instrumentos metodológicos e assegurar a consistência aos dados (BRANDÃO,
2002). A releitura se pautou novamente na ideia das coleções, presente nas obras de
Benjamin (1994b), em que a arte de colecionar é uma tensão dialética entre a ordem e
a desordem, que se inicia ao encontro de cada peça:
“Estou desempacotando minha biblioteca. Sim estou. Os livros, portanto, ainda não
estão nas estantes; o suave tédio da ordem ainda não os envolve. Tampouco posso
passar ao longo de suas fileiras para, na presença de ouvinte amigos, revisitá-los.
Nada disso vocês tem de temer. Ao contrário, devo pedir-lhes que se transfiram
comigo para a desordem de caixotes abertos à força (...)” (BENJAMIN, 1994b,
p.227).

Sendo assim é importante, no caso desta dissertação, escutar/ouvir,
observar/ver, escavar/procurar, a fim de compreender a história e os acontecimentos,
permitindo questionar o presente (BENJAMIN, 1994b).
A seguir, apresento a realidade investigada, descrevendo o contexto,
levantando algumas hipóteses e apontando caminhos para que a investigação seja
aprofundada. Assim, a seguir serão apresentadas as principais características do
universo pesquisado, considerando dados do relatório da pesquisa institucional e de
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diferentes instrumentos de coleta (Inep, IBGE e setores estatísticos estaduais e
municipais).

3.3. O campo empírico

O universo pesquisado compreende municípios que participaram da pesquisa
“Educação Infantil e Formação dos Profissionais no Estado do Rio de Janeiro:
concepções e ações”. Os municípios pesquisados estão distribuídos em todas as
regiões administrativas do Estado do Rio de Janeiro: Metropolitana, Serrana, Baixada
Litorânea, Médio Paraíba, Centro Sul Fluminense, Norte Fluminense, Costa Verde e

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111606/CA

Noroeste Fluminense. Como podem observar no mapa a seguir.
Mapa 17: Municípios do Estado que participaram da pesquisa

Fonte: microdados da Pesquisa Educação Infantil e Formação de Profissionais no Estado do Rio de
Janeiro: Concepções e Ações, PUC-Rio, 2009.

O panorama da Educação Infantil no Estado, que a pesquisa institucional
possibilitou, garante a representatividade dos municípios do Estado do Rio de
Janeiro, e permitem conhecer não só a situação dos auxiliares, mas também
7

Uma versão ampliada do mapa encontra-se em anexo.
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possibilita avaliar a cobertura, organização e funcionamento da Educação Infantil, as
políticas de formação dos profissionais e a interferência das políticas macro
(estaduais ou federais) na gestão local.
Atualmente, o Estado do Rio de Janeiro possui 92 municípios e suas regiões
administrativas têm origem em processos de fragmentação territorial. As
emancipações dos municípios começaram antes dos anos 1900, no período de 1565 a
1891. Nesse intervalo de anos, foram criados 22 municípios (37,3%), como evidencia
a tabela abaixo.
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Tabela 2: Municípios participantes da pesquisa, segundo o ano de criação – 2009
Ano de criação

Municípios
(%)

Antes de 1900
De 1900 a 1950
De 1950 a 1970
De 1970 a 1980
De 1980 a 1990
De 1990 a 2000
Depois de 2000

37,3
11,9
5,1
0,0
5,1
18,6

Sem resposta

20,3

1,7

Total
100,0
Fonte: microdados da Pesquisa Educação Infantil e Formação de Profissionais no Estado do Rio de
Janeiro: Concepções e Ações, PUC-Rio, 2009.

Com o passar dos anos de 1900 e as transformações políticas e econômicas,
novos municípios foram surgindo. O deslocamento das classes empobrecidas com a
reforma Pereira Passos e a adoção do modelo desenvolvimentista de substituição de
importação foram fenômenos que favoreceram o crescimento da Região
Metropolitana, por possibilitar a concentração de população e investimentos na
cidade do Rio de Janeiro e no entorno (BARROS, 2012) e a emancipação dos
municípios, no período de início do século XX até os anos 1950 (11,9%).
Na tabela 2 constata-se que o período de 1990 a 2000 teve significativo
número de municipalizações (18,6%), podendo ser resultado da institucionalização do
Federalismo8, pela Constituição de 1988, e da implantação do FUNDEF, em 1996.
8

Segundo Arretche (2002), no Federalismo, o governo central e os locais são interdependentes entre si
e soberanos em suas respectivas jurisdições. Soberania dada pelo voto popular, bases fiscais e
policiamento local.
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Segundo Souza e Faria (2003), a criação do fundo contribuiu para uma corrida à
municipalização:
“Decorrente do caráter contábil do Fundef, o que passou a levar muitos municípios a
criar seus próprios sistemas, de modo a não se verem impedidos de utilizar verbas de
seus orçamentos, o que significaria a perda propriamente dita destes recursos” (p.64).

Além das mudanças na abrangência geográfica, o cenário do Estado, de 1999
a 2009, possuiu intensa migração, como podemos perceber na tabela abaixo.
Tabela 3 - População residente e as regiões do Estado, 2001 – 2009 (%)

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111606/CA

Regiões do Estado
Capital
Metropolitana*
Serrana
Baixadas Litorâneas
Médio Paraíba
Centro Sul Fluminense
Litoral Sul Fluminense**
Norte Fluminense
Noroeste Fluminense

População Residente
2001
41,4
34,5
5,3
3,5
5,5
1,7
1,1
4,9
2,1

População Residente
2009
36,7
32,3
10,0
5,3
5,3
1,6
2,0
4,8
1,9

TOTAL

100

100

Fonte: Sidra/IBGE – Censo Demográfico 2000/ DATASUS - 2007-2009: IBGE - Estimativas elaboradas no âmbito
do Projeto UNFPA/IBGE (BRA/4/P31A) - População e Desenvolvimento. Coordenação de População e Indicadores
Sociais
*
Exclusive o município do Rio de Janeiro
**
Em 2009 esta Região é denominada Costa Verde
Microdados pesquisa Educação Infantil e Formação de Profissionais no Estado do RJ, 2001/2009.

Nessa tabela comparativa, percebe-se a redução da população nas Regiões
Metropolitana, Médio Paraíba, Centro Sul, Norte e Noroeste, tendo a Capital à perda
de 4,7% da sua população de 2001. E contrariamente, o aumento no número de
habitantes residentes nas demais Regiões (Serrana, Baixadas Literâneas e atual Costa
Verde). Essas migrações, segundo Nunes, Corsino e Kramer (2011a) são reflexos do
acréscimo das atividades econômicas em algumas regiões e da reorganização da
atividade produtiva de outras.
Sobre a Educação Infantil, o Estado possui divergências quanto ao número de
crianças matriculadas nessa etapa da Educação Básica. Quanto ao número de
matrícula em creche e pré-escola nas regiões, houve grandes mudanças na década de
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2001 a 2009, como pode ser conferido no gráfico a seguir.
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Gráfico 1 – Número total de matrículas em creches e pré-escolas nas Regiões do Estado
pesquisado em 20019 e 2009.

Fonte: Inep, Censo 2001 e 2009
Microdados pesquisa Educação Infantil e Formação de Profissionais no Estado do RJ, 2009.

De posse desse gráfico, percebe-se que houve expansão da creche em todas as
regiões. Em 2001, também no Estado, as matrículas das creches se concentravam na
Capital e na Região Metropolitana. Em 2009, a Região Metropolitana duplica a sua
participação no Estado.
Quanto à matrícula em pré-escola, percebe-se um decréscimo em 2009 com
relação a 2001. Por tanto, temos que desconfiar desse resultado devido à lei
11.114/2005, reiterada pela Emenda Constitucional n° 53/2006, que define a
Educação Infantil, em creche e pré-escola, às crianças de até cinco anos de idade
(BRASIL, 2006a), e a desarticulação entre os entes federados quanto à data de
ingresso no ensino fundamental10, podemos ter crianças de cinco e seis anos em um
9

Neste sentido, o uso do censo escolar de 2001 e 2009, ao invés de 1999, pois esse foi o primeiro ano
de coleta de dados de criança em creche, parece relevante a ser considerado.
10
Segundo Nunes, Corsino e Kramer (2001b), a resolução do CNE sobre o assunto indica que as
crianças que completarem seis anos após a 31 de março que sejam matriculadas no ensino
fundamental. Já o Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro indica 31 de dezembro e a
resolução de matrícula da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, por exemplo, indica o
dia 30 de junho. Evidenciando tal desarticulação. Para concretizar mais ainda essa discussão, a
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município na pré-escola e em outro no ensino fundamental.
No relatório de pesquisa é possível identificar que a Educação Infantil no
Estado está organizada de diferentes formas. Há instituições que só atendem à creche,
algumas destas só aceitam crianças a partir de dois anos, outras englobam também a
pré-escola ou só as crianças de quatro anos. Poucas são as instituições que incluem
toda a Educação Infantil.
Há municípios, segundo o relatório11, encaminhando turmas de crianças de
três anos para o espaço do ensino fundamental para ampliar a oferta de vagas de
creche. Esta tendência de organização causa preocupação pela necessidade de
integração entre Educação Infantil e Ensino Fundamental que passam a dividir o
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mesmo espaço, muitas vezes sem a adequação necessária.
Foi observado também que os programas de formação continuada são
importantes requisitos para a construção de uma Educação Infantil de qualidade e
devem garantir espaços de reflexão sobre a prática cotidiana em termos pedagógicos,
éticos e políticos, e é fundamental que os governos municipais respeitem a exigência
de formação mínima prevista em lei bem como estimulem a formação superior, em
vez da contratação de auxiliares, exigindo apenas o ensino fundamental como
escolaridade.
A presença dos auxiliares na Educação Infantil também apareceu como
resultado da pesquisa realizada em 2001 pelos pesquisadores da Pontifícia
Universidade Católica (KRAMER ET AL, 2001). O cargo não existia em quase a
metade dos 54 municípios que participaram da pesquisa. Entre os municípios que
afirmaram ter o auxiliar: 22 municípios (40,7%) só exigiam ensino fundamental.
Provocando questões aos pesquisadores:

“(...) se a formação mínima é ensino fundamental, isso quer dizer que não têm
formação específica de professor? Tem como função fazer faxina, limpeza, higiene
das crianças e não participam da formação pedagógica? E ainda, o alto número de
informantes que não sabe ou não respondeu à pergunta sobre formação mínima de
auxiliares (25) indica que não há Auxiliares nestes municípios? Ou sequer é exigido
ensino fundamental para eles?” (KRAMER ET AL, 2001, p.53).

pesquisa institucional evidencia incidência de ingresso aos 5 anos no ensino fundamental.
11

Nunes, Corsino e Kramer, 2011a
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Essas dúvidas sobre o auxiliar continuam. A rápida contextualização da
Educação Infantil no Estado do Rio de Janeiro ajuda a compreender a necessidade de
estudar as políticas municipais para os profissionais da Educação Infantil, em especial
o auxiliar, que é um profissional atuante nos municípios e nas unidades escolares e
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pouco conhecido pelas pesquisas acadêmicas, bem como vimos até aqui.
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4. As políticas municipais para o auxiliar de educação infantil:
os discursos das secretarias
“Compreender a enunciação de outrem significa orientar-se em relação a ela, encontrar o seu
lugar adequado no contexto correspondente. A cada palavra da enunciação que estamos em
processo de compreender, fazemos corresponder uma série de palavras nossas, formando uma
réplica” (Bakhtin, 1988, p.137).

As análises apresentadas neste capítulo estão organizadas pelas categorias que
orientaram a investigação nos instrumentos metodológicos – dados dos questionários
e das entrevistas e textos dos documentos das políticas municipais (planos de carreira
e editais de concurso público para o cargo de auxiliar). O capítulo está organizado em

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111606/CA

três itens. O item um, “Ausência/Presença de Auxiliar”, serão analisadas as principais
características sobre o local onde atua o profissional investigado. No segundo item,
“Por Trás do Nome”, são apresentas as análises com relação aos nomes dados pelos
municípios para o cargo. O item três, “Ser Professor/Ser Auxiliar”, tenta apreender
concepções ao cargo de auxiliar, com relação à formação, atribuições, salário, carga
horária e vínculo.
Os nomes dos sujeitos participantes da pesquisa foram ocultados, apesar de
terem consentido com a identificação. Contudo, essa opção foi tomada para preservar
a identidade dos envolvidos em forma de respeito e gratidão pela colaboração das
informações e, para explicitar os dados estatísticos. Foi também opção não citar o
nome do município nos depoimentos recortados das entrevistas, porque uma
realidade relatada em um município também pode ser encontrada em outro.

4.1. Ausência/ presença de auxiliar
De acordo com o relatório da pesquisa institucional (NUNES, CORSINO E
KRAMER, 2011b), dos municípios que responderam o questionário, cinquenta
(84,5%) declaram possuir auxiliar, e nove (15,5%) afirmaram não ter esse
profissional. Aqueles que afirmam não possuir são: Areal, Carapebus, Carmo,
Cantagalo, Nilópolis, Queimados, Rio das Ostras, São José de Ubá e Vassouras.
Ao investigar os motivos dessa ausência, encontramos que a maioria dos
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municípios que afirmou não possuir o auxiliar na Educação Infantil também não tinha
o atendimento educacional às crianças de zero a três anos (Carapebus, Cantagalo,
Nilópolis, Queimados) ou apenas possuía uma creche (Areal, Carmo, São José de
Ubá), exceto Vassouras, que tinha quatro creches, e Rio das Ostras possuía três
creches, em 2009. Essa possibilidade de resposta que relaciona o auxiliar somente à
creche, levanta questões a serem investigadas em um futuro estudo.
A tendência de associar a presença do auxiliar mais à creche do que a préescola confirma-se também nos números sobre o estabelecimento de atuação do

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111606/CA

profissional, como mostra a tabela a seguir:
Tabela 4: Número de estabelecimentos, de turmas, de alunos, de docentes e de Auxiliares de
Educação Infantil nos municípios participantes da pesquisa, segundo a modalidade de ensino –
2009
Quantidade (Nº)
Instituições
Estabelecimentos Turmas de Crianças na Docentes Auxiliares

De
Educação
Infantil

EI

EI

na EI

na EI

Só Creche

425

2.225

44.516

1.155

1.177

Só
PréEscola

141

1.194

24.373

1.206

94

Creche e
422
2.324
44.448
2.256
1.021
Pré-Escola
De Ensino Fundamental
1.634
5.031
104.632
2.415
190
que
têm
Educação
Infantil
2.622
10.774
217.969
7.032
2.482
TOTAL
Fonte: Pesquisa Educação Infantil e Formação de Profissionais no Estado do Rio de Janeiro:
Concepções e Ações, PUC-Rio, 2009.

Quanto ao número de auxiliares na Educação Infantil, os municípios
informaram que, em 2009, 1.177 trabalhavam somente em creche. Este dado pode
expressar uma preocupação quanto à participação dos auxiliares no atendimento
educacional as crianças de zero a três anos, pois se, por um lado, pode significar uma
contribuição para a expansão da oferta de creche, por outro, pode estar mostrando
maior contratação de auxiliares em detrimento de professores.
Por outro lado, ao mesmo tempo em que não declaram possuir o auxiliar, dois
municípios expressam, no questionário, o desejo da contratação do profissional:

“Observamos que atualmente não possuímos no quadro do magistério o cargo de
auxiliar de creche e reconhecemos a grande necessidade desse funcionário. Está
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previsto, para o concurso de professores, vagas para Auxiliar de creche.”
(coordenador Pedagógico de Educação Infantil/ SME, município 21. Questionário).
“A Educação Infantil do município dispõe de professores capacitados, a maioria
possui curso Normal superior com especialização em Educação Infantil; O município
não possui setor especifico responsável por esta modalidade, nem equipe pedagógica
exclusiva para a Educação Infantil. [Há] Necessidade de auxiliares para a Educação
Infantil” (Coordenação de Educação Infantil/ SME, município 35. Questionário).

O auxiliar associado à creche, no entanto, agora visto como uma necessidade,
apesar de não haver, nos depoimentos, especificações sobre a necessidade desse
funcionário. Contrariamente aos demais que declararam não possuir o auxiliar, o
município 17 justifica a ausência do profissional com a afirmação que trabalham com
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dois professores em sala de aula:
“Educação Infantil do Município encontra-se em processo de expansão. A rede
trabalha com dois professores na faixa etária de 0 a 3 anos, sendo um diferencial no
entorno geográfico, que em sua maioria trabalha com auxiliar de professor”
(Coordenadora Pedagógico/ SME. Município 17. Questionário)

Esse município possuía, em 2009, três creches, uma pré-escola e dezessete
turmas de Educação Infantil em escola de Ensino Fundamental. Ao todo eram 264
(duzentos e sessenta e quatro) crianças e 74 (setenta e quatro) docentes, isto é,
aproximadamente quatro crianças por adulto. Nesta cidade, as creches eram atendidas
pela Secretaria de Bem Estar Social.
O conveniamento de creches mantidas por outras secretarias também acontece
em dois dos municípios pesquisados, a saber: Itaperuna, com seis creches atendidas
pela secretaria de ação social; e em Teresópolis, onde seis creches recebiam apoio da
secretaria de saúde em 2009. Tal situação evidencia que as conquistas legais não se
pautaram na integração dos órgãos que eram responsáveis pela Educação Infantil
apesar do princípio da Constituinte em determinar, esse atendimento com
características educacionais, sob a coordenação da educação (Nunes e Corsino, 2011).
A existência de outras secretarias com convênio com as creches comprova que os
municípios ainda convivem com os desafios de mudar a concepção do atendimento à
criança de zero a seis anos e de superação a herança do assistencialismo.
Sobre a ausência/presença de auxiliar na creche ou na pré-escola, podemos
“ouvir o silêncio”, como propõe Kramer (2002) e refletir sobre o que não foi dito.
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Assim, a ausência e a presença desse profissional pode indicar significados, mas para
compreendê-los precisamos entender o contexto, as concepções de Educação Infantil
que ora aparecem, nas entrevistas, de forma complementar, ora de forma
contraditória, em diversos ou em um mesmo depoimento.
Nos relatos dos entrevistados, o processo de afirmação da identidade da
Educação Infantil convive com concepções conflitantes, opostas e também
complementares. Nas entrevistas realizadas com as secretarias municipais podemos
identificar quatro referências à Educação Infantil: (i) Educação Infantil como base,
(ii) Educação Infantil como preparatória, (iii) Educação Infantil “boa nela própria” e
(iv) Educação Infantil vista separada de creche (CHAMARELLI, LANNES, RICCI,
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ZLOT, 2011).
A primeira forma de se referir a Educação Infantil identificada em algumas
falas dos entrevistados aparece na tendência em considerar a Educação Infantil como
“base, bebê, sementinha”:
“A menina dos olhos? As creches. Temos a intenção de deixar as crianças de 0 a 3
nas creches e passar as crianças de 4 a 5 para as escolas regulares. Vimos a creche
de alto nível como uma escola de ensino particular.” (Coordenadora Pedagógica de
Educação Infantil/ SME, município 31, Entrevista)
“[A Educação Infantil] É nosso amor, xodó, menina dos nossos olhos.”
(Coordenadora de Creche Municipal, município 25. Entrevista)
“[A Educação Infantil] É a sementinha. È a nossa sementinha.”
(Professora I de escola municipal, município 40. Entrevista)

Essas referências parecem estar relacionadas ora ao fato de ser, em termos
legais, a primeira etapa da Educação Básica, e ora a sustentação para a educação em
geral.
Outros depoimentos vêem a Educação Infantil institucionalizada como
preparatória para a vida e para a escolarização futura, marcando outra concepção de
Educação Infantil:
“A Educação Infantil é o caminho de preparação para toda a vida” (Subsecretária
de Educação, município 41. Entrevista).
“O aluno vai ter que alcançar aquilo no pré 2, mas aquilo é um trabalho contínuo,
começa na creche, eu tenho atividades, eu tenho conteúdos para creche, eu tenho
conteúdos para o pré 1, pra ele alcançar aquele objetivo no pré 2” (Chefe de
Serviço de Educação Infantil, município 02. Entrevista).
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Nesses casos, observa-se uma visão da Educação Infantil como sustentação de
processos de formação humana, seja para a escola ou para formar cidadãos. Isto é, se
por um lado percebe-se, nos depoimentos, a importância da Educação Infantil na
perspectiva da criança entendida como alguém que deveria ser preparada para as
etapas seguintes da escolarização, por outro, os responsáveis pela Educação Infantil
dos municípios entrevistados relatam a importância da primeira etapa da Educação
Básica para a vida, como se fosse o caminho de preparação para toda vida e que a
partir delas será construído um mundo melhor, uma sociedade diferente. Ser a
primeira etapa não necessariamente faz dela preparatória, mas sim uma etapa que

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111606/CA

como tal, tem suas características e suas peculiaridades e apresenta elos com as
demais etapas subseqüentes a elas.
Nas entrevistas, foi constatado também um depoimento que considera a
Educação Infantil “boa nela própria”, com a exclusiva preocupação com o
desenvolvimento psicológico, social e educativo da criança nas creches, pré-escolas e
escolas sem expectativas futuras que formatam as rotinas de trabalho do professor
para alcançar um resultado compatível com os objetivos esperados na próxima etapa
da escolarização, marca outra referência a primeira etapa da Educação Básica.
Foram encontradas também, referências à Educação Infantil separada da
creche, como se a creche não tivesse incluída na Educação Infantil. Com os avanços
legais a Educação Infantil muda o seu papel na sociedade, mas a cisão entre préescola e creche ficou marcada nas duas etapas da Educação Infantil, como podemos
perceber nos relatos abaixo:
“Eu estou falando de Creche e Educação Infantil também” (convidada da prefeitura1,
município 40. Entrevista).
“Creches ou Educação Infantil?” (Coordenadora de Educação Infantil, município
44. Entrevista).

Historicamente a creche surge como um espaço de acomodação de crianças
enquanto pais e responsáveis estavam trabalhando. Portanto, era um espaço
necessário, muito mais do que almejado. Essa concepção de Educação Infantil,
1

A entrevistada se denomina convidada da prefeitura para trazer um pouco da experiência da escola
particular para as creches e as escolas do município.
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principalmente em relação à creche, foi expressa em vários relatos.
“Um dos maiores problemas com relação à creche é que as pessoas não conseguem
perceber o cunho educacional da creche, seria mesmo assistencialismo: ‘Eu vou
colocar o meu filho ali porque tenho que sair para trabalhar e preciso de alguém
para cuidar” (Coordenadora de Educação Infantil/ SEMEC, município 48.
Entrevista).
“A maioria dos pais via a creche como um depósito. Eu ouvi isso em algum fórum,
em algum seminário que eu fui. Esse termo ficou muito marcado para mim, depósito
de crianças” (Implementadora Pedagógica da Educação Infantil, município 28.
Entrevista).

Muito embora a definição de creche como depósito não predomine mais no
campo da política pública, há ainda vestígios dela em alguns municípios investigados,
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como evidencia o depoimento a seguir:
“(...) descobrimos que existem mais mulheres trabalhando do que homens. E essa
mulher que trabalha, essa mãe que trabalha, precisa de um abrigo para os seus
filhos” (Gerente de Ensino, município 26. Entrevista).

Quando se prioriza uma Educação Infantil em razão de mães estarem
trabalhando, dando preferência a essas na ordem da matrícula, ratificando a idéia
desse espaço como um espaço onde a criança fica enquanto a mãe está no trabalho, o
ideal democrático da educação, e também da Educação Infantil, fica desestruturado.
A creche, nesse caso, é vista como necessidade da mulher que trabalha e não como
direito da criança.
Essas quatro referências à Educação Infantil para as crianças e suas famílias e
para os profissionais que trabalham nas instituições educacionais de zero a seis anos,
podem evidenciar uma indefinição ainda maior, não apenas relativa ao que é creche e
ao que é pré-escola, mas extensiva ao que deve ser o auxiliar.
Sem pretender uma definição acabada do perfil desse profissional, pode-se
afirmar até o momento que o auxiliar é um profissional que trabalha diretamente com
as crianças e que pode ser encontrado na Educação Infantil, predominantemente na
creche.
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4.2. Por trás do nome
Fazendo um levantamento dos nomes para os cargos de auxiliar nos
questionários respondidos para a pesquisa institucional, encontramos os seguintes
nomes: Agente Auxiliar de Creche, Agente de Apoio, Agente de Creche, Agente
Educador Infantil, Agente Educativo de Creche, Agente Educativo, Ajudante de
Turma, Apoio, Auxiliar de Berçário, Auxiliar de Classe, Pessoal de Apoio, Auxiliar
de Creche, Auxiliar de Educação, Auxiliar de Ensino, Auxiliar de Recreação,
Auxiliar de Serviço de Creche, Auxiliar de Serviços Escolares, Auxiliar de Turma,
Auxiliar, Berçarista, Educador de Creche, Estagiários, Estimulador Materno Infantil,
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Estimulador Materno, Monitor de Creche, Monitora, Recreacionista e Recreadora.
Diante dessa variedade de referências a esse profissional, indago: o que
significa ser Estimulador Materno, Auxiliar, Agente Educativo, Educador de Creche e
Berçarista? O que está por trás dos nomes?
Apesar de não me responder diretamente a essas perguntas, Mikhail Bakhtin
ajuda a compreender em seus textos, que as ciências humanas, o homem e a vida são
marcados pelo princípio dialógico. De acordo com o autor, para o locutor, o que
conta, na realidade da língua, não é sua forma fixa, imutável, pois o que permite
utilizá-la é justamente seu caráter flexível. Somente quando as formas fixas da língua
são atualizadas no contexto das enunciações concretas, elas passam a ter
existência para os falantes. Dessa forma, “não são palavras o que pronunciamos ou
escutamos, mas verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais,
agradáveis ou desagradáveis” (BAKHTIN, 1988, p.95).
A palavra, para Bakhtin, sempre se dirige a um interlocutor, ao mesmo tempo
que procede de alguém. Ela faz parte do processo de fala, compreendida como
processo de linguagem tanto exterior e interior. Esse processo é determinado pela
situação do enunciado e por seu auditório social, que fazem o discurso interior tornarse discurso exterior, que se amplia pelas respostas dos outros participantes da situação
enunciativa. Nessa visão, os discursos são pronunciados em contextos históricos e
sociais que permitem a produção de sentidos. Mas “só na corrente da comunicação é
que é possível que se construa sentidos” (BAKHTIN, 1992, p.36).
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Na conjuntura histórica da Educação Infantil, a indefinição do perfil das
pessoas que trabalhavam nessa etapa da Educação Básica, e principalmente nas
creches, não era preocupação para as políticas públicas (LANTER, 1999).
Historicamente, as pessoas que trabalhavam na Educação Infantil eram mulheres
designadas de pajens, atendentes, amas, criadeiras, recreadoras, crecheiras, monitoras,
profissionais de Educação Infantil, trabalhadoras que lidam diretamente com a
criança, auxiliar de desenvolvimento infantil e auxiliar de sala (ROSEMBERG E
CAMPOS, 1984; ROSEMBERG, 1994; CERISARA, 1996). Com isso, pode-se dizer
que esse profissional leigo que trabalha atualmente com a criança pequena nas
creches e pré-escolas brasileiras pode ser um velho conhecido, legado da docência da
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Educação Infantil que se construiu tendo como referência uma concepção de
educação de caráter assistencial ou sanitária, e não educacional.
O nome, no diálogo vivo do cotidiano, segundo Bakhtin, não aparece como
componente do dicionário, mas como parte das enunciações dos locutores. Para o
autor, “a palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico
ou vivencial” (BAKHTIN, 1988, p.99).
Diante dessas considerações, cabe analisar os nomes dados ao cargo de Auxiliar
de Educação Infantil pelos municípios considerando que as dimensões ideológica e
histórica do nome aparecem a cada momento do seu uso e que confrontadas
permanecem tensas na língua.
Na variedade de nomes, apresentados anteriormente, alguns aparecem no
gênero feminino (Monitora, Recreadora, Berçarista, Recreacionista), podendo ser
indícios da herança do passado da Educação Infantil, no qual os profissionais que
trabalhavam na educação das crianças pequenas eram mulheres sem formação
específica. Faz-se necessário lembrar que o forte pensamento e a ênfase na
característica da mulher como pessoa fundamental para a tarefa de educar teve
repercussões no modo de construção da identidade da docência de crianças pequenas:
“O ideal feminino de obediência, afetividade, dedicação, doação, esteve associado às
qualidades necessárias à educadora de crianças pequenas, referendando um discurso
relativamente às competências profissionais no qual as qualidades pessoais se
sobrepunham às competências profissionais” (MICARELLO, 2006, p.37).

Os nomes Estimulador Materno Infantil e Estimulador Materno, apesar de não
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estarem no feminino, também nos remete à visão da Educação Infantil fruto do
pensamento assistencialista em que os profissionais aparecem como referência à
maternagem. A palavra “estimulador” traz a lembrança do behaviorismo e das teorias
comportamentalistas na educação, no qual aprendizagem é basicamente uma
mudança de comportamento que é ensinado através de reforços imediatos e contínuos
à resposta a um estímulo emitida pelo sujeito. Os objetivos educacionais buscam
resultados definidos antecipadamente, para que seja possível, diante de uma criança
ou adolescente, projetar a modelagem de um adulto (FERRARI, 2011)2.
A nomeação dos cargos de Recreacionista e Recreadora, além de estar no
feminino, são derivados da palavra “recreação”. Scramingon (2011) indica que, na
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sua infância, o Recreador era funcionário designado pela escola para cuidar dos
alunos durante o recreio. Mediava as relações de conflito e determinava os usos do
espaço e dos materiais. Já para mim, o Recreador traz a lembrança do profissional
que anima as festas.
Na minha infância, o nome Ajudante de Turma estava direcionado ao
estudante e não ao profissional. Quando estudei na Classe de Alfabetização na cidade
do Rio de Janeiro, aos seis anos de idade, diariamente era escolhido um aluno,
geralmente o aniversariante ou o eleito pelo professor, para ajudar nas tarefas de sala,
como a distribuição dos cadernos e livros após a correção. Esse escolhido era
denominado como o Ajudante de Turma.
Além desses, há nomes com grande quantidade com referência à palavra
“agente”: Agente Educativo de Creche, Agente de Apoio, Agente de Creche, Agente
Educador Infantil, Agente Auxiliar de Creche e Agente Educativo. A palavra
“agente” pode ser usada como adjetivo ou substantivo, significando, segundo o
dicionário Aurélio on-line3, “que ou quem atua, opera, faz”.
Também há muitos nomes com a palavra “auxiliar”: Auxiliar de Creche,
Auxiliar de Educação, Auxiliar de Ensino, Auxiliar de Recreação, Auxiliar de
Serviço de Creche, Auxiliar de Serviços Escolares, Auxiliar de Turma, Auxiliar.
2

Reportagem da revista Educar para Crescer, da editora Abril, sobre Skinner, escrita por Márcio
Ferrari, em 01/07/2011. Disponível no site: http://educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem/bfskinner-307060.shtml
3
A versão online do dicionário Aurélio encontra-se na seguinte home page: http://74.86.137.64static.reverse.softlayer.com/
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Aparentemente a palavra pode ser um adjetivo ora também usada como um
substantivo ou verbo, entretanto em alguns casos significa segundo o dicionário
Aurélio on-line “aquele que socorre”. Quando usado após o substantivo significa
“ajudante” ou “o que está hierarquicamente abaixo do outro”.
Percebe-se em alguns nomes o acompanhamento do advérbio de lugar, alguns
que anunciam o lugar físico de atuação e outros o lugar simbólico da Educação
Infantil: Auxiliar de Berçário, Auxiliar de Recreação, Auxiliar de Serviços de Creche,
Auxiliar de Creche, Auxiliar de Turma, Auxiliar de Classe, Auxiliar de Serviços
Escolares, Agente Educativo de Creche, Auxiliar de Ensino, Agente de Apoio,
Monitor de Creche, Auxiliar de Educação, Agente de Creche, Ajudante de Turma,
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Educador de Creche.
Apesar do nome Berçarista não ser acompanhado do advérbio de lugar,
também determina o local de atuação do profissional: o berçário.
Os nomes Apoio, Estagiários, Monitor, Agente, Auxiliar, Ajudante de Turma
e Educador de Creche explicitam a subalternidade, marcando o lugar de inferioridade,
dependência e de subordinação desses profissionais aos professores regentes ou a
outros trabalhadores das instituições de Educação Infantil que trabalham.
São inúmeros os significados expressados pelos nomes encontrados, mas o
importante a destacar é que a constatação dessas marcas nos nomes do cargo do
auxiliar pode ter conseqüências contraditórias, tanto positivas quanto negativas, sobre
a organização do trabalho docente e a identidade profissional desses trabalhadores.
As variadas formas de referência ao auxiliar oculta a verdade e retira desses a
opção de lutar por direitos. As formas de chamar não são apenas um nome, mas o
resultado de um modo específico de ver a Educação Infantil e o profissional no
município.
Devido a inúmeras denominações para o profissional de apoio ao trabalho
docente optei por chamar esse profissional de Auxiliar de Educação Infantil na
dissertação.
4.3. Ser professor/ ser auxiliar
Refletir sobre o lugar de atuação e os nomes do Auxiliar de Educação Infantil
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leva a compreender que a noção da identidade é influenciada pelas decisões
individuais, isto é, que não existe uma identidade estabelecida, mas marcas
identitárias que são construídas e incompletas (BAUMAN, 2005). No caso da
Educação Infantil, foram conquistas políticas e sociais que deram visibilidade legal
ao atendimento à criança pequena e ao profissional que trabalha diretamente com ela.
Assim,
“Ele (o professor de Educação Infantil) passou a ter direito a um plano de carreira e a
todas as conquistas da categoria, como a inclusão na lei n. 11.738/2008, que institui o
piso salarial nacional para os professores da educação básica pública” (NUNES E
CORSINO, 2011, p.345).

Mas podemos considerar atualmente o auxiliar como professor? Há
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diferenciação entre ser auxiliar e ser professor? Diante desses questionamentos,
veremos a seguir detalhes de algumas tendências das políticas dos municípios
investigados no que se refere aos planos de carreiras, à formação, às atribuições, ao
vínculo, ao salário e à carga horária de trabalho, sem qualquer conclusão apressada
que possa atrapalhar ainda mais a compreensão da política para o Auxiliar de
Educação Infantil.

4.3.1. Plano de carreira

No questionário enviado a todas secretarias municipais do Estado do Rio de
Janeiro pela pesquisa institucional, foi solicitado, especificamente no quesito 47 do
questionário, o anexo da cópia do plano de carreira do magistério. Esse mesmo
quesito solicita a descrição como os demais profissionais da Educação Infantil estão
enquadrados no plano.
As análises das respostas apontam que, em 2009, quarenta e três dos
respondentes (72,9%) afirmavam ter plano de carreira e outros dezesseis (23,7%)
indicaram estar com os planos em processo de elaboração e/ou regulamentação. Ao
contrário de 19994, que dos municípios que responderam ao questionário, vinte e sete
(50%) afirmaram ter plano de carreira. Provavelmente este significativo aumento,

4

Aqui me refiro a pesquisa institucional, que realizou um balanço da década de 1999/2009.
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quando comparado com os dados da pesquisa institucional de 1999 (KRAMER ET
AL, 2001), de municípios com plano de carreira se deve à Lei nº 11.738, de 16 de
julho de 2008, que além de instituir o piso salarial nacional para professores da
educação básica pública, deu um prazo – até o fim de 2009 - para estados e
municípios elaborarem seus planos de carreira docente (NUNES, CORSINO E
KRAMER, 2011b).
Em 2009, dos quarenta e três municípios (72,9%) que responderam ter plano
de carreira, dezenove (32,2%) anexaram uma cópia ao questionário da pesquisa
institucional. Desses dezenove, dezessete municípios enviaram uma cópia do seu
plano de carreira do magistério ao questionário, a saber: Araruama, Areal, Arraial do
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Cabo, Bom Jesus de Itabapoana, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Cordeiro, Iguaba
Grande, Mangaratiba, Maricá, Paraíba do Sul, Pinheiral, Porciúncula, Quatis,
Quissamã, Resende, Rio das Ostras, Santa Maria Madalena. E dois municípios
anexaram o plano de carreira para os servidores municipais: Angra dos Reis e Itaguaí.
Ao analisar os planos de carreira do magistério enviados em anexo aos
questionários, constata-se que não há referência ao auxiliar nesses documentos,
portanto, não sendo considerados professores da Educação Infantil ou funcionários do
quadro do magistério. Ao encontro dessa ausência nesses planos de carreiras faz-se
necessário destacar a pesquisa de Bassi (2011), em seis capitais brasileiras sobre a
qualidade na Educação Infantil, na qual revela que grande parte dos trabalhadores da
educação não tem garantias de permanecer atuando no ensino municipal e muito
menos dispõe de planos de carreira que lhe assegurem remuneração adequada e
estabilidade de trabalho.
Quanto aos dois planos de carreiras dos servidores municipais anexados aos
questionários encontramos menção ao Auxiliar de Educação Infantil. Em Itaguaí, os
auxiliares eram, em 2009, do quadro dos funcionários administrativos e de apoio à
educação, cultura, esporte e lazer (Lei n. 2.357/2003). Já em Angra dos Reis, na lei n.
1683/2006, há menção ao Auxiliar de Berçário para atuar no auxílio e
acompanhamento das atividades desenvolvidas junto ao berçário.
Em suma, para os municípios investigados e seus planos de carreira, auxiliar
não é professor. Entretanto, veremos a seguir que mesmo não sendo considerados
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professores, os auxiliares possuem também funções docentes nas creches e préescolas municipais.

4.3.2. Formação inicial, em serviço e continuada

A LDB de 1996 determina que a formação mínima para o professor de
Educação Infantil seja a de nível médio, na modalidade normal, embora a mais
desejável seja a de formação em nível superior, em curso de licenciatura, de
graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação. Contudo, os
auxiliares vivem na contradição no que diz respeito à formação inicial. Por não serem
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considerados profissionais do magistério, de acordo com os planos de carreiras
analisados, há uma variedade de exigência de escolaridade para o cargo, como
evidencia o quadro abaixo.
Quadro 6. Número de municípios por escolaridade exigida para o cargo de Auxiliar de Educação
Infantil - 2009
Escolaridade exigida
Municípios (nº)
Ensino Fundamental
14
Ensino Médio
13
Ensino Médio – modalidade de formação de professores
09
Ensino Superior
0
Não responderam
13
Total
495
Fonte: microdados da pesquisa Educação Infantil e formação de profissionais no Estado do Rio de
Janeiro, 2009.

De acordo o quadro, há quatorze municípios que exigem a mínima
escolaridade do Ensino Fundamental para o exercício do auxiliar, treze o Ensino
Médio, nove o Ensino Médio modalidade formação de professores, nenhum
município exige o Ensino Superior, e treze não responderam.
Contudo, cabe lembrar que o auxiliar trabalha em diferentes municípios ora
como o profissional que atua diretamente com as crianças sem exercer a função
docente (existindo na turma um professor responsável), ora como o que assume a
função docente (sem a presença de um professor na turma). Dessa forma, esse
número significativo de secretarias que exige somente a escolaridade de Ensino

5

Número de municípios que responderam ter o cargo de Auxiliar de Educação Infantil.
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Fundamental e Ensino Médio para o exercício do auxiliar comprova que esse
profissional não poderia estar exercendo atividades diretas com as crianças.
No entanto, vale destacar que além de uma formação oficial, a habilitação
para o magistério deve ser entendida como qualificação para aqueles que desejam
atuar no cuidado e na educação de crianças. Segundo Nunes, Corsino e Kramer
(2011a), trabalhar em creches e pré-escolas exige dos professores conhecimento do
desenvolvimento infantil, de questões curriculares e pedagógicas, da função cultural e
social da creche e da escola relevantes para a elaboração de propostas pedagógicas,
da organização do tempo e espaço, do planejamento e registro de atividades, do
acompanhamento de cada criança, dos projetos realizados e da relação com as

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111606/CA

famílias e comunidade.
No que se refere à formação em serviço, vinte e nove municípios informam
(50,9%), nos questionários, em 2009, implementar projeto específico de formação em
serviço para os auxiliares:
Tabela 5: Municípios participantes da pesquisa, segundo a condição da Secretaria de Educação
implementar algum projeto de formação em serviço que envolva Auxiliar de Educação Infantil –
1999/2009
Municípios (%)
1999
2009
Não
70,2
49,1
Sim
29,8
50,9
Total
100,0
100,0
Fonte: Pesquisa Educação Infantil e Formação de Profissionais no Estado do Rio de Janeiro:
Concepções e Ações, PUC-Rio, 1999/2009.

Comparando os resultados de 1999 e 2009, podemos perceber o aumentou do
número de municípios que informaram desenvolver projetos específicos para o
auxiliar. Contudo, segundo Nunes, Corsino e Kramer (2011b) o aumento pode
significar maior investimento em quem lida diretamente com as crianças, professor
ou não, ou pode significar maior contratação de auxiliares.
Quanto às parcerias dos municípios que desenvolvem projetos específicos
para os profissionais de Educação Infantil em 2009, temos os seguintes dados:
Tabela 6: Municípios participantes da pesquisa, segundo as instituições parceiras na formação
em serviço dos profissionais da Educação Infantil – 2009
Instituições Participantes

Municípios
%

72
Universidade
75,0
Instituição Federal – MEC
20,8
Instituição Federal – outras
8,3
Instituição estadual
8,3
Instituição privada
25,0
Secretarias municipais
29,2
ONG
25,0
Outras
16,7
Total
100
Fonte: Pesquisa Educação Infantil e Formação de Profissionais no Estado do Rio de Janeiro:
Concepções e Ações, PUC-Rio, 2009

Dezoito municípios (75%) citaram parcerias com universidades, sendo a
maioria delas com as universidades federais. As secretarias municipais apareceram
como parceiras em sete respostas (29,2%), seguido pela Instituição Federal - MEC
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citado por cinco municípios (20,8%).
O elevado número de parceria das universidades federais em 2009 pode,
provavelmente, ser devido à implementação do PROINFANTIL no Estado em julho
de 2009. Essa parceria entre as universidades federais, os municípios, e o
PROINFANTIL aparece também nas entrevistas:
“(...) O Proinfantil, ele funciona e atende os profissionais que trabalham nas
creches, tanto as comunitárias, porque as comunitárias participam também, e as
nossas creches regulares. E aí tem, participando, as estimuladoras, que são a grande
demanda que participa. Mas tem também o pessoal do serviço administrativo, têm
merendeiras participando. Nós estamos atendendo a sessenta e quatro cursistas
inscritas no programa” (Professora I de escola municipal, município 40. Entrevista).
“A Secretaria, hoje, também está com um programa do Governo Federal, a questão
do Proinfantil, que está atendendo as Auxiliares que até então não tinham formação,
o que a gente sabe que por lei terá que ter” (Coordenadora de Educação Infantil,
município 58. Entrevista).

O Programa de Formação Inicial para Professores em exercício na Educação
Infantil – PROINFANTIL - é proposto pelo MEC, como programa emergencial e tem
como objetivo corrigir a falta de formação do docente da Educação Infantil, levando
em conta as metas do PNE, como também a determinação da LDB de que os
municípios e, supletivamente, os estados e a União realizem programas de formação
para todos os professores em exercício, utilizando também, para isto os recursos da
educação a distância (Art. 87, §3º, III) e considerando ainda a Resolução 01/03 do
Conselho Nacional de Educação (CNE) que determina que os sistemas de ensino
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ofereçam a formação em nível médio na modalidade Normal até que todos os
docentes da educação Infantil possuam, no mínimo, essa habilitação.
Segundo Castro (2012), a presença do auxiliar nesse programa foi um dos
desafios da implementação do PROINFANTIL no Estado:
“Outro problema que ocorreu (...) foi a matrícula de cursistas que não tinham o perfil
exigido pelo programa – professores em exercício na Educação Infantil. Por várias
razões, acabaram sendo aceitos como cursistas profissionais que não trabalham
diretamente com as crianças, são merendeiras, serventes, auxiliares de serviços
gerais, porteiros, entre outros” (p.44).

A

adesão

ao

PROINFANTIL

pode

indicar

uma

valorização

da

profissionalização docente e o fortalecimento da Educação Infantil. Contudo, algumas
prefeituras aderem ao programa e continuam a contratar auxiliar sem formação
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mínima exigida por lei, como por exemplo, a prefeitura do Rio de Janeiro. O
município realizou dois6 concursos públicos para cargo de Agente Auxiliar de
Creche, que exige o Ensino Fundamental como escolaridade para o ingresso. Segundo
Castro (2012), “o PROINFANTIL é um programa emergencial que foi criado para
corrigir distorções históricas e não para formar recém concursados” (p.116).

A

contratação de profissionais sem habilitação pode ser visto como uma estratégia do
município para expandir a oferta de vaga nas creches a baixo custo.
Constata-se também ao analisar as parcerias junto aos municípios do Estado
do Rio de Janeiro, que a Secretaria de Educação do Estado tem exercido pouco
reflexo no delineamento de políticas de formação dos profissionais da Educação
Infantil. Segundo a tabela 5, dois municípios (8,3%) responderam ter as instituições
estaduais como parceiras. Na pouca expressiva ação estadual, percebe-se a
significativa presença de Organizações Não Governamentais e instituições privadas,
ambas em seis respostas dos municípios (25%), também como parceiras na formação
dos profissionais de Educação Infantil.
Kramer (1989), ao se referir à política de formação em serviço, reforça a
necessidade dessa modalidade da formação conter, em suas propostas, garantias e
condições para que a teoria e a prática fortaleçam a prática pedagógica, e que a teoria
não “seja vista como soberana sobre a experiência, da mesma forma que a
6

O terceiro seria realizado, mas em atendimento às considerações da Promotoria de Justiça foi
suspensa a realização do concurso público em 2012, destinado ao cargo de Agente Auxiliar de Creche.
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experiência não substitua a análise crítica, sendo, na verdade, mediada por ela”
(p.197).

4.3.3. As atribuições

Diante da necessidade de conhecer as atribuições do profissional investigado,
foi realizado, para este estudo, um levantamento de editais de concurso público para o
cargo de auxiliar, entre os anos de 2008 a 2012. Foram encontrados na Internet7
quinze editais de concurso. Os editais são dos seguintes municípios: Angra dos Reis,
Aperibé, Armação dos Búzios, Engenheiro Paulo de Frontin, Italva, Mesquita,

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111606/CA

Miguel Pereira, Nova Friburgo, Paraíba do Sul, Rio de Janeiro, São João da Barra,
São João de Meriti, Tanguá, Teresópolis, Volta Redonda.
Do total analisado, aparece no interior de sete editais atribuições para o cargo
de Auxiliar, sendo que oito editais não especificam as funções a serem exercidas pelo
cargo.
As atribuições específicas que apareceram nesses sete editais podem ser
constatadas no quadro abaixo:
Quadro 7. Número de editais por atribuições do auxiliar
Atribuições específicas
Participar em conjunto com o educador do planejamento.
Participar de grupos de estudo e reuniões de equipe eventualmente
ou periodicamente convocadas pela direção.
Participar da execução das rotinas diárias, de acordo com a
orientação técnica do educador.
Zelar pela higiene e asseio das crianças (trocar fralda, dar banho).
Responsabilizar-se pela alimentação direta das crianças
Controlar as condições de higiene ambiental.
Auxiliar na hora do repouso
Responsabilizar-se pelas crianças que aguardam os pais, após o
horário regular de saída.
Executar atividades diárias de recreação com crianças e trabalhos
educacionais de artes diversas.
Acompanhar crianças em passeios, visitas e festividades sociais.

Quantidade de editais (nº)
1
5

Selecionar ou adaptar, métodos, técnicas e materiais pedagógicos
de estimulação, assim como zelar pela conservação dos mesmos;
Ministrar medicamentos conforme prescrição médica
Fonte: Dados da dissertação.

3

7

4
6
6
1
2
1
4
3

3

Os editais foram encontrados em um site que divulga concursos públicos. O endereço eletrônico é
www.pciconcursos.com.br
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Considerando de uma maneira geral as atribuições, percebe-se que a dimensão
do cuidado está voltada para a responsabilidade do auxiliar, levando-se a pensar que o
professor ficaria responsável pelas atividades pedagógicas.
O cuidado sempre foi confiado às pessoas com menor grau de escolaridade.
Segundo Kramer et al (2002), essa desvalorização do cuidado é construída
historicamente na sociedade brasileira que possui marcas de servidão e escravidão,
“(...) o cuidado quase sempre foi delegado – e relegado- àquelas pessoas com menor
grau de instrução. Ou seja: cuida quem não aprendeu a fazer outra coisa ou não teve
escolha.” (pp. 56-57)

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111606/CA

De acordo com vários pesquisadores, na educação, e principalmente nas
práticas pedagógicas de Educação Infantil, o educar e cuidar devem fazer parte de um
processo único, em que as duas ações estão profundamente imbricadas, rompendo
com o pensamento de que o cuidar está vinculado à assistência ao corpo e a educação
à mente (TIRIBA, 2005). Atualmente, pesquisas vêm discutindo que o cuidar na
educação não se limita aos hábitos de higiene e saúde. Guimarães (2011), por
exemplo, destaca que se cuida de crianças, de jovens e de adultos e que não é possível
educar sem cuidar.
Além das atribuições apresentadas pelo quadro 6, há atividades, que constam
nos editais, que não são tão claras, como pode ser observado a seguir.
“Realizar atividades de execução, relacionadas a trabalhos de atendimento e
cuidados com crianças dos 4 (quatro) meses aos 4 (quatro) anos de idade”
(Município Miguel Pereira. Edital).
“Exercer atividades inerentes à função de auxiliar as atividades pedagógicas e
cuidar de alunos na faixa de quatro meses a cinco anos” (Município Mesquita.
Edital).
“Realiza outras atribuições conforme a necessidade da Prefeitura” (Município
Resende. Edital).
“Executar tarefas afins; outras atribuições contidas em manuais de trabalho fixadas
por Decreto” (Município São João da Barra. Edital).
“Desenvolver todas as suas atividades funcionais, principalmente aquelas
relacionadas aos aspectos físico, emocional e afetivo nas relações interpessoais”
Município Teresópolis. Edital).
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“Exercer outras atribuições da mesma natureza e mesmo grau de complexidade de
conformidade com determinação superior” (Município Volta Redonda. Edital).

Esses trechos dos editais marcam indefinições da tarefa a ser exercida pelo
cargo a que o concurso se destina, podendo dar margem às interpretações sobre tarefa
do auxiliar por parte do leitor do edital, do candidato, da direção escolar e da própria
administração pública.
Nas entrevistas também encontramos comentários sobre as atribuições do
auxiliar. Nos relatos dos entrevistados sobre as atribuições, foi possível também
conhecer variadas funções do auxiliar nas diversas realidades dos municípios
estudados. Segundo o relato de uma entrevistada, a função do auxiliar, no município
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dela, seria de “suporte ao professor”:
“Porque o que acontece: estão entrando também os Auxiliares, que têm carga
horária de seis horas diárias. Tem um grupo que vai pegar das 7h às 13h e outro que
vai pegar de meio dia às 18h. Então eles [os Auxiliares] se encontram nesse horário
de almoço, que é o mais difícil, de banho, de dormir, para dar um suporte ao
professor. Todas as turmas terão Auxiliar, isso eu também acho que mudou também.
Não tínhamos isso. Está chamando outra turma aí, está em vigor outro concurso de
Auxiliar recente, novíssimo” (Supervisora de ensino da rede municipal,

município 39. Entrevista).
Como podemos perceber, esse “suporte” ficaria responsável pelo horário de
almoço, do banho e da soneca das crianças. São todas atividades ligadas ao cuidado
do corpo, confirmando a divisão entre o cuidar e o educar, presentes nas análises dos
editais dos concursos.
Em outro depoimento, a divisão entre o educar e o cuidar na função do
auxiliar não parece claramente, mas ainda é possível percebê-la no discurso:
“O agente, ele auxilia, mas quem pega pesado mesmo no banho é o servente, é o
inspetor de disciplina. O agente, ele auxilia. Nesse momento ele está sempre, por ter
a parte pedagógica, ele está sempre (...). Ele está dando jantinha, ou ele está dando
lanchinho, ele está sempre fazendo uma coisa diferente” (Coordenadora de Educação
Infantil/ SEMEC, município 44. Entrevista).

De maneira semelhante a ideia do “suporte ao professor”, o auxiliar, nesse
depoimento, “auxilia”. Entretanto a entrevistada não especifica a quem ele auxilia,
podendo ser a criança, ao professor, ao servente, ao inspetor de disciplina ou a outra
pessoa.
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Contrariamente aos demais relatos analisados até aqui, um depoimento afirma
que não há divisão entre as tarefas do auxiliar e do professor:
“Aqui todas as turmas de pré-escola funcionam com dois professores em sala de
aula, não é ajudante, nós não temos ajudantes. São dois professores, eles têm que
revezar, eles fazem tudo juntos, eles planejam tudo juntos, não tem essa coisa de eu
sou ajudante e você é o professor, são dois professores e eles têm que aprender a
trabalhar juntos, produzir juntos, a construir juntos. Então a gente trabalha com dois
professores” (Diretora do departamento geral de ensino, município 27. Entrevista).

Nesse discurso, o auxiliar não é ajudante, mas sim um professor. No
município da entrevistada, o cargo de auxiliar exige escolaridade de Ensino Médio
com formação de professores, no entanto o salário, informado no questionário, é de
R$ 588,12 e a carga horária semanal de 40 horas. De acordo com o informante do
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questionário, eles são considerados “funcionários administrativos e de apoio à
educação, cultura, esporte e lazer”. Diante dessas informações, questões surgem:
estaria o município contratando professores como auxiliar para expandir a oferta de
vaga nas creches e pré-escolas a baixo custo?
Nas entrevistas, há também depoimentos que afirmam o desconhecimento do
serviço que seria realizado por parte do auxiliar:
“Porque quando teve a contratação, muitos estimuladores não sabiam o que iam
fazer, então muitos deles queriam trocar de qualquer jeito. Esse profissional não está
preparado para isso. Ele não sabe o quê que é. Eles não conhecem a realidade da
creche e vão pensando que é uma coisa e quando chegam lá é outra. Então, esse
profissional ele tem que ser bem preparado” (Professora II de escola municipal.
Município 40. Entrevista)

O desconhecimento da função, no caso do município 40, vai ao encontro com
a ausência das atribuições no edital analisado anteriormente. Faz-se necessário
lembrar que oito dos quinze editais dos concursos não tinham no seu interior as
funções para o cargo de auxiliar.

Diante disso, novamente indago: o

desconhecimento das tarefas por parte do auxiliar também pode estar associado aos
poucos critérios específicos exigidos para a função? Ou à falta de formação
especializada? Estaria associada à própria indefinição do cargo?
Como vimos, as atribuições do cargo variam de acordo com o município e as
indefinições sobre o cargo continuam no que se referem à carga horária, ao salário e
ao vínculo.
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4.3.4. Carga horária, salário e vínculo
Além do nome, da divisão de tarefas e da formação, a dinâmica da situação de
ser auxiliar deve considerar a existência de uma hierarquia oficial entre esse
trabalhador e o professor que trabalha junto ao mesmo grupo de crianças. Essas
hierarquias têm sido destacadas em pesquisas (ROSEMBERG, 1994; CERISARA,
1999; ALVES E PINTO, 2011; KAGAN, 2011 e BASSI, 2011) através de
indicativos concretos, tais como carga horária semanal de trabalho, salário e vínculo.
No que diz respeito à carga horária semanal de trabalho dos profissionais da
Educação Infantil, tal como evidencia a tabela abaixo, podem ser constatadas as
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seguintes diferenças entre o auxiliar e professor:
Tabela 7: Distribuição dos municípios participantes da pesquisa, por tipo de atividade de
professores e auxiliares que atuam na Educação Infantil, segundo a modalidade de ensino e
carga horária semanal de trabalho – 2009
Municípios (%)
Professores/ carga horária
Auxiliares/ carga horária
Em
atividades
Em
atividades
de
Em
atividades Em atividades
Modalidade de
diretas
com
a
planejamento
diretas
com a
de
Ensino e classes
criança
(Reunião,
Centro
criança
planejamento
de carga horária
de Estudos etc)
(Reunião,
semanal
Centro de
Estudos etc)
Creche
Até 10 horas
31,6
82,5
28,1
43,9
11 a 20
45,6
0,0
8,8
1,8
21 a 30
12,3
0,0
15,8
0,0
30 a 40
1,8
0,0
19,3
1,8
Sem resposta
8,8
17,5
28,1
52,6
Total
100,0
100,0
100,0
100,0
Pré-Escola
Até 10 horas
33,3
89,5
29,8
42,1
11 a 20
50,9
0,0
7,0
0,0
21 a 30
12,3
0,0
10,5
0,0
30 a 40
1,8
0,0
14,0
1,8
Sem resposta
1,8
10,5
38,6
56,1
Total
100,0
100,0
100,0
100,0
Fonte: Pesquisa Educação Infantil e Formação de Profissionais no Estado do Rio de Janeiro:
Concepções e Ações, PUC-Rio, 2009.

Conforme a tabela evidencia, temos, entre os professores, a maioria dos
municípios com o regime de trabalho de 11 a 20 horas semanais em atividades diretas
com crianças e 10 horas semanais em atividade de elaborar planejamento das
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atividades. Enquanto entre os auxiliares, a maioria dos municípios informou que o
profissional permanece de 30 a 40 horas semanais em atividades diretas com crianças
e até 10 horas semanais em tarefas de planejamento.
Na pré-escola, os dados são parecidos: entre os professores, a maioria atua em
atividades diretas com as crianças de 11 a 20 horas semanais e em até 10 horas
semanais em atividades de planejamento. Entre os auxiliares, a maior parte dos
municípios investigados afirmaram que trabalha até 10 horas com crianças e até 10
horas semanais destinadas as tarefas de planejamento.
Ainda sobre a tabela 6, em comparação com os dados dos professores, é
importante destacar os altos índices para informação “sem resposta” do auxiliar. Com
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relação ao auxiliar da creche, dezessetes municípios (28,1%) não responderam sobre
as horas que passam com as crianças e trinta e um municípios (52,6%) não sabem
responder no que se refere às horas destinadas a planejamento. Já quanto ao auxiliar
da pré-escola, vinte e três secretarias investigadas (38,6%) afirmaram que não sabem
informar sobre as horas que o auxiliar atua em atividades com crianças, e trinta e três
(56,1%) não responderam quanto às horas destinadas ao auxiliar para tarefas de
planejamento. Tais informações podem revelar um desconhecimento das atividades
do auxiliar por parte das secretarias ou, no caso das atividades de planejamento pode
ser que o profissional não atue nessas tarefas.
Nas entrevistas também encontramos um relato sobre a carga horária de
trabalho do auxiliar:
“A creche tem um diretor, um orientador pedagógico. Nós trabalhamos com dois
professores, um no turno da manhã e outro que trabalha no turno da tarde e mais as
Auxiliares que fazem 8 horas que é um intercâmbio, que é assim o elo de um
professor com o outro”(Coordenadora de Educação/ SMEC, município 38.
Entrevista).

Nesse depoimento, a jornada de trabalho de oito horas diária do auxiliar
aparece como o “elo” entre os professores, que trabalham em dois turnos.
Os dados relativos à carga horária, no entanto, podem ser melhores analisados
se comparados com o salário recebido pelos profissionais. Na tabela a seguir estão as
faixas de piso salarial do auxiliar, segundo os municípios.
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Tabela 8: Municípios participantes da pesquisa segundo o piso salarial de Auxiliares da
Educação Infantil (em Salários Mínimos)- 2009
Faixa de Piso Salarial (em S.M.)

Municípios (%)

Até 1/2 ( até R$ 232,50)

2,5

Mais de 1/2 a 1 (R$ 232,60 até R$ 465,00)

40,0

Mais de 1 a 2 (R$ 466,00 até 930,00)

55,0

Mais de 2 (R$ 931,00 ou mais)

2,5

Não informado

0,0

Total
100,0
Fonte: Pesquisa Educação Infantil e Formação de Profissionais no Estado do Rio de Janeiro:
Concepções e Ações, PUC-Rio, 2009.

Esta tabela mostra que a maioria dos auxiliares ganhava, em 2009, entre R$
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466,00 até R$ 930,00, seguida da faixa de mais de R$ 232,60 até R$ 465,00. O
salário mínimo nacional, em 2009, era de R$ 465,00, segundo a lei 11.944/2009.
Constata-se, portanto, que o auxiliar tinha o salário menor ou igual ao salário mínimo
nacional.
Quando comparamos o piso salarial dos auxiliares com o dos professores da
Educação Infantil dos municípios investigados percebemos a diferença entre os
salários:
Tabela 9: Municípios participantes da pesquisa segundo o piso salarial dos professores e dos
auxiliares da Educação Infantil (em Salários Mínimos)- 2009
Faixa de Piso Salarial (em S.M.)

Municípios (%)

Auxiliar
Professor
Até 1 (até R$ 465,00)
42,5
3,4
Mais de 1 a 2 (R$ 466,00 até 930,00)
55,0
66,1
Mais de 2 a 3 (R$ 931,00 até 1395,00)
2,5
16,9
Mais de 3 a 4 (R$ 1396,00 até 1860,00)
0,0
0,0
Mais de 4 (R$ 1861,00 ou mais)
0,0
0,0
Não informado
0,0
13,6
Total
100,0
100,0
Fonte: Pesquisa Educação Infantil e Formação de Profissionais no Estado do Rio de Janeiro:
Concepções e Ações, PUC-Rio, 2009.

A tabela mostra que a maioria dos municípios investigados paga mais de um a
dois salários mínimos (R$ 466,00 até R$ 930,00) para o professor e o auxiliar,
entretanto quando recordamos os dados das horas trabalhadas compreendemos que o
auxiliar recebe salário precário para 30 a 40 horas semanais em atividades diretas
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com crianças, enquanto o professor trabalha de 10 a 20 horas semanais em atividades
diretas com as crianças.
O depoimento de uma entrevistada mostra que o salário e carga horária
diferentes entre o auxiliar e o professor inicia muitos conflitos existentes entre os dois
profissionais:
“O professor regente, ele é concursado, ele vai para o CEI e trabalha quatro horas.
Tem um salário x. O agente de apoio trabalha oito horas e tem um salário y, bem
reduzido. Então, começa aquela situação” (Professora I da Equipe Pedagógica na
Secretaria de Educação, município 34. Entrevista)

Diante de uma visão integrada da Educação Infantil é inaceitável que os
profissionais que trabalham diretamente com as crianças de zero a seis anos não
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tenham formação e recebam salário tão baixo. A situação desvalorizada do auxiliar,
além de ficar concretizada através do salário, carga horária, nível de formação e
atribuições, também aparece nos vínculos de trabalho. Os profissionais da Educação
Infantil, segundo os municípios investigados, estão distribuídos conforme a tabela
abaixo:
Tabela 10: Distribuição dos profissionais da Educação Infantil atuando nos municípios
participantes da pesquisa, segundo a modalidade de ensino e tipo de profissional – 2009
Modalidade de
Ensino e tipo de
profissional
CRECHE
Professores
Auxiliares
Total
PRÉ-ESCOLA
Professores
Auxiliares
Total

Total

Profissionais (%)
Tipo de vínculo empregatício
Estatutário
Celetista
Contrato
temporário

Outros

100,0
100,0
100,0

47,1
69,5
57,6

14,4
13,9
14,2

37,2
16,6
27,5

1,3
0,0
0,7

100,0
100,0
100,0

60,0
51,1
59,1

10,5
21,4
11,6

26,1
27,5
26,2

3,5
0,0
3,1

Fonte:Pesquisa Educação Infantil e Formação de Profissionais no Estado do Rio de Janeiro:
Concepções e Ações, PUC-Rio, 2009.

Na tabela, pode-se constatar que nos municípios investigados, a maioria dos
auxiliares, tanto da creche quanto da pré-escola, são estatutários. Assim, esses
trabalhadores, apesar de receberem baixos salários e trabalharem, geralmente, de 30 a
40 horas semanais, acabam gozando de uma condição de estabilidade no emprego,
uma vez que a maioria pertence ao quadro permanente dos servidores públicos da
prefeitura.
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Esse resultado vai ao encontro da conclusão do estudo de Castro (2012) sobre
os Agentes Auxiliares de Creche e a participação deles no PROINFANTIL. Segundo
a autora, no caso do Agente Auxiliar de Creche, a opção pelo concurso na creche é
conseqüência da falta de oportunidades profissionais mais interessantes, bem como o
desemprego.
Além dos concursos, na tabela há também o significativo número de
contratos temporários para o auxiliar. A análise das respostas aponta que oito
municípios (16,6%) informaram ter auxiliar contratado nas creches e treze (27,5%)
nas pré-escolas. Os depoimentos de duas entrevistadas reiteram essa situação:
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“Tem concursados e tem muito contrato temporário”. (Gestora das Creches
Municipais/ SME, município 46. Entrevista).
“Pesquisadora — E elas [as auxiliares] ingressam também por concurso?
Implementadora de Educação Infantil/ SME — Algumas sim, outras por contrato.”
(município 47. Entrevista)

Com relação aos contratos, podemos compreender que ao mesmo tempo em
que os auxiliares estão na prefeitura, ficam também em situação de vulnerabilidade,
devido a contratos temporários.
A presença de profissionais de duas categorias distintas nas creches e préescolas, exercendo funções de auxiliar e professor, instiga a necessidade de uma
investigação mais profunda a respeito desses profissionais nessas atividades e das
relações que se estabelecem entre eles.
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5. Conclusões: o que fazer com o Auxiliar?
Esta dissertação buscou conhecer as políticas públicas para o auxiliar já
presente nas creches e pré-escolas municipais. Estou ciente do debate em alguns
municípios, como o do Rio de Janeiro e de Angra dos Reis, por exemplo, sobre a
presença desse trabalhador e da busca de ser reconhecido como professor pelo
município em que trabalha, mas o que busco aqui também é a defesa de uma
Educação Infantil de qualidade para as crianças pequenas. As crianças merecem
qualidade no atendimento educacional prestado a elas, e isso só será alcançado quanto
os trabalhadores que atuam diretamente com elas possuírem formação garantida por

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111606/CA

políticas públicas que os valorizem enquanto professores de creche e pré-escola.
Durante toda a dissertação encontramos várias vozes que atravessaram os
discursos dos participantes da pesquisa e os documentos das secretarias analisados.
Vozes que se entrecruzam, “se complementam, discordam uma das outras, se
questionam duelam entre si e assim por diante” (FARACO, 2001, p.124). Nessa
polifonia, as análises das políticas dos municípios investigados foram desafiadoras
quando se entrechocaram, desde os diferentes nomes do cargo profissional, até as
diferentes problemáticas que os municípios tem enfrentado decorrentes das distintas
exigências feitas a esses trabalhadores quanto aos planos de carreira, à formação, às
funções, ao salário, à carga horária e as atribuições.
A seguir as conclusões das análises.
Quanto à presença/ausência de auxiliar na Educação Infantil, os dados
analisados comprovam que a maioria dos municípios investigados declara possuir
auxiliar nas creches e pré-escola: 84,5% afirmam possuir auxiliar, e 15,5%
responderam não ter esse profissional. Dentre esses que declaram não possuir o
auxiliar, dois municípios expressam, no questionário, o desejo da contratação desse
profissional, sendo ele visto, por esses municípios, como necessário. Ainda nesse
mesmo grupo, um município afirma ter dois professores em sala, justificando a
ausência do auxiliar na rede municipal. No entanto, as creches desse município eram
administradas, em 2009, pela Secretaria de Bem Estar Social, demonstrando a
herança do assistencialismo ainda presente.
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O dado de 1.177 auxiliares trabalharem somente em creches, enquanto 94
estão somente na pré-escola, podendo expressar uma preocupação quanto à
participação do auxiliar no atendimento educacional as crianças de zero a três anos,
pois se por um lado, pode significar uma contribuição para a expansão da oferta de
creche, por outro, pode estar mostrando maior contratação de auxiliares em
detrimento de professores.
Sobre os dados revelarem a maior presença desse profissional nas creches dos
municípios pode indicar também a dualidade na concepção de creche e pré-escola. As
análises evidenciam que a creche aparece ligada à visão ainda do assistencialismo à
família, sendo encarada como um lugar onde as mães deixam seus filhos e não como
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um direito da criança. Cabe lembrar que o atendimento educacional à criança de zero
a três é um direito constitucional da criança, que acaba favorecendo a família,
liberando os pais para o trabalho.
Vimos também que há, nas entrevistas com secretarias investigadas, quatro
referências à Educação Infantil para as crianças e suas famílias e para os profissionais
que trabalham nas instituições educacionais de zero a seis anos. Demonstrando uma
indefinição ainda maior, não apenas relativa ao que é creche e ao que é pré-escola,
mas extensiva ao que deve ser o auxiliar.
Sobre o nome do cargo encontramos nas análises dos dados grande variedade
nos municípios investigados. Há nomes que trazem marcas do legado da docência da
Educação Infantil que se construiu tendo como referência uma concepção de
educação de caráter assistencial ou sanitária. Além desses, há nomes em grande
quantidade de referência às palavras “agente” e “auxiliar”. Nomes que são
acompanhados do advérbio de lugar anunciando o local de atuação do profissional.
Nomes que podem ser substantivos, adjetivos e verbos ao mesmo tempo. Nomes que
evidenciam o anonimato do cargo profissional e dos seus encargos.
Por trás do nome do cargo de auxiliar de Educação Infantil há dimensões
ideológicas e históricas que aparecem a cada momento do seu uso, levando-nos a
pensar que as referências ao cargo de auxiliar não são apenas nomes, mas o resultado
de um modo específico de ver a Educação Infantil e o profissional no município.
Refletir sobre os nomes remete à compreensão que a noção da identidade é
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influenciada pelas decisões políticas e sociais que marcam a invisibilidade legal desse
profissional no atendimento à criança pequena. Sem um nome específico para o cargo
não existe uma identidade estabelecida, mas marcas incompletas que configuram ser
auxiliar.
O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 1998)
recomenda às secretarias municipais de educação que utilizem o nome de “professor
de Educação Infantil” para designar todos os/as profissionais responsáveis pela
educação direta das crianças de zero a seis anos, tenham eles/elas uma formação
especializada ou não. Contudo, Campos e Silva (2011), lembram que a autonomia
dos municípios para organizar e normatizar sistemas próprios de ensino propicia uma
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diversidade de situações, levando-os a condutas políticas diferenciadas com relação
as regulações produzidas nas diversas instâncias do governo federal, “informadas
pelas lógicas e particularidades dos litígios políticos locais, pelas pressões sociais e
pelos segmentos educacionais envolvidos” (p.350).
Quem leciona tem que ocupar o cargo e função como professor, devendo ser
assim registrado na carteira de trabalho. Outras anotações, como a de auxiliar ou
qualquer outro nome semelhante, podem trazer dificuldades ao trabalhador,
especialmente na hora da aposentadoria, Nesse caso, o procedimento do auxiliar
deveria ser de denúncia ao Ministério Público.
Notícias de denúncias ao Ministério Público sobre desvio de função pelo
auxiliar são encontradas explicitamente na Internet, através de Blog e Facebook. No
município de Angra dos Reis, por exemplo, a insatisfação de grande parte dos agentes
auxiliares de creche por não estarem exercendo a função de auxiliar, mas de
professores da turma, mobilizou os profissionais a criarem um Blog, site como forma
de diário da Internet, intitulado “Auxiliar de Creche, não!!! Somos professores”, além
de denúncias ao Ministério Público. O mesmo aconteceu no município do Rio de
Janeiro, com os Agentes Auxiliares de Creche1, que fizeram denúncias sobre suposta
irregularidade quanto às atribuições e condições de trabalho e criaram um grupo no
Facebook.

1

O nome do blog que representa o cargo Agente Auxiliar de Creche no município do Rio de Janeiro é
“Professores leigos”
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Recentemente nesse grupo criado pelos funcionários do Rio de Janeiro foi
publicada a campanha "Sou Professor de Desenvolvimento Infantil e não paro por
aí”, que está também no site de vídeos chamado de Youtube. Essa campanha
reivindica o enquadramento do Agente Auxiliar de Creche como professores de
educação infantil para terem direito a integrar o quadro do magistério público
municipal e o plano de cargos e salários da categoria.
Quanto à formação, evidenciamos com as análises dos dados que há catorze
municípios que exigem a mínima escolaridade do Ensino Fundamental para o
exercício do auxiliar, treze o Ensino Médio, nove municípios exigem o Ensino Médio
modalidade formação de professores e nenhum demanda o Ensino Superior. Esses
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dados comprovam que o auxiliar não poderia estar exercendo atividades diretas com
as crianças.
A presença do auxiliar em sala trabalhando diretamente com as crianças sem a
escolaridade determinada pela LDB de 1996 significa o não cumprimento legal. As
mudanças legais e o esforço da demarcação de um campo profissional, o de professor
de creche e pré-escola, atestam a inclusão da Educação Infantil no sistema
educacional, assim não podemos mais aceitar a improvisação ou a clandestinidade
nessa educação. A contratação do auxiliar com o Ensino Médio e o Ensino
Fundamental pelos municípios investigados evidencia a ausência de regulamentação
mais detalhada por parte do Estado, também responsável pela oferta da Educação
Infantil, e do MEC, como órgão que coordena, normatiza, redistribui e completa as
políticas das instâncias educacionais.
Não se conquista uma mudança facilmente, mas não podemos mais aceitar
justificativas que impedem a efetivação das políticas para uma educação de qualidade
e para o Auxiliar de Educação Infantil.
Outro aspecto importante observado quanto à formação é o pouco
investimento da secretaria de educação do Estado na formação, contribuindo para a
expressiva participação da iniciativa privada. A grande influência das universidades
federais na formação inicial desses trabalhadores com o PROINFANTIL também
aparecem em muitos dados analisados. Por um lado, a presença do auxiliar no
programa indica a valorização do profissional e o fortalecimento da Educação Infantil
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municipal, por outro indica uma estratégia do município para expandir a oferta de
vaga a baixo custo, já que algumas prefeituras continuam a contratar auxiliares sem
formação mínima exigida por lei.
Quanto às atribuições desse profissional, as análises evidenciam que as
funções variam de acordo com o município. Em alguns municípios, o auxiliar exerce,
predominantemente, função relacionada ao cuidado, sendo o “suporte” e o “apoio” do
professor. Em outros, o auxiliar exerce função docente, mesmo não tendo formação
determinada por lei para atuar no magistério e nem sendo reconhecido como
profissional do quadro do magistério pelos municípios investigados. E em um terceiro
caso, o auxiliar exerce funções docentes, possui formação para atuar no magistério,
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mas é enquadrado no plano de carreira dos servidores do município como
“funcionário administrativo e de apoio à educação, cultura, esporte e lazer”.
Os dados analisados comprovam que há desconhecimento da função em um
município investigado que pode estar associado aos poucos critérios para o cargo, à
falta de formação ou à própria indefinição do cargo.
Entretanto, cabe ressaltar que a baixa escolaridade, a ausência da habilitação
para o exercício e as precárias condições de trabalho não são sinônimos de práticas
irrefletidas e pobres. Diversas pesquisas destacam positivamente a presença e o papel
do auxiliar nas atividades do cotidiano das creches e pré-escolas. Roncaratti (2012),
por exemplo, apesar de não estudar diretamente esse profissional, evidencia que as
auxiliares, em interação com bebês em uma creche da cidade do Rio de Janeiro,
atuam com a postura de um adulto competente que entra em relação com a criança,
com capacidade de compreender o que as crianças comunicam, promovendo o
diálogo com elas, sendo cuidadoso, escutando, acolhendo e educando as crianças.
Mas o respeito e o amor à criança não podem ser vistos como condição soberana para
se trabalhar na Educação Infantil. A formação se faz necessária, assim como definir
as atribuições, aumentar salário, extinguir contratos precários, determinar o
enquadramento funcional como professor de Educação Infantil e ter políticas públicas
municipais claras e atuantes para o profissional.
No que se refere ao salário, carga horária e vínculo, os dados analisados
comprovam que a maioria dos auxiliares da Educação Infantil recebia, em 2009, entre
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R$ 466,00 até 930,00, sendo na época o salário mínimo nacional de R$ 465,00. A
maioria dos municípios pagava, em 2009, o mesmo salário para o professor e o
auxiliar, mas quando comparado com a carga horária semanal, evidencia-se que o
auxiliar recebe um salário precário para a jornada de trabalho de 30 a 40 horas
semanais em atividades diretas com as crianças.
Sobre o vínculo, as análises mostram que o grande número dos auxiliares,
tanto da creche quanto da pré-escola, são estatutários, mas há também profissionais
contratados. Assim, esses trabalhadores, apesar de receberem baixos salários e
trabalharem, geralmente, de 30 a 40 horas semanais, acabam gozando de uma
condição de estabilidade no emprego, uma vez que a maioria pertence ao quadro
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permanente da prefeitura.
A pesquisa da dissertação revela a situação contraditória em que está o
Auxiliar de Educação Infantil nos municípios investigados. Superficialmente parece
haver ausência de políticas para esse tipo de profissional, mas quando nos
debruçamos sobre os dados, percebemos que há políticas fragmentadas e confusas
para o cargo, reflexo da própria indefinição do cargo para as secretarias municipais de
educação e reflexo do processo histórico da Educação Infantil e da transferência,
oficialmente, da assistência para a educação.
As políticas municipais estão se formando na indefinição dos próprios
profissionais que não são enquadrados legalmente como professores nem como
profissionais do magistério, apesar de trabalharem diretamente com as crianças de
zero a seis anos nas creches e pré-escolas municipais. Mesmo não tendo uma política
específica para o auxiliar, os municípios realizam contratações, sejam por concursos
públicos ou contratos temporários precários. Sem nome, formação e atribuições
específicas, o auxiliar se torna trabalhador desvalorizado, uma pessoa sem direito
legal, sem categoria profissional, mas com um emprego com baixo salário e
trabalhando entre 30 a 40 horas semanais.
Nessa contradição que o cargo se encontra, questiono: o que as secretarias vão
fazer com o auxiliar? Para ajudar nesse debate apresento os diálogos entre as
entrevistadas do município 34, que inspirou o título desta dissertação:
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“Professora I da Equipe Pedagógica na Secretaria de Educação – Então, qual é a
grande questão? O meu nível de expectativa e ansiedade é muito alto. Fazer o
concurso para as pessoas estarem habilitadas para estarem ali. Agora, o que fazer
com duzentas e tantas pessoas que fizeram o concurso para agente de apoio,
atendente de creche, independente da nomenclatura, que não se reconhecem ali
como educadoras? Está bem, então a gente vai tentar resolver, colocar essas
pessoas, elaborar um concurso para essas pessoas com definições claras das suas
funções, bem claras.
Professora II da Equipe Pedagógica na Secretaria de Educação – Diferenciar isso é
bem importante.
Professora I da Equipe Pedagógica na Secretaria de Educação – Agora, essas
pessoas também... o que fazer?
Professora II da Equipe Pedagógica na Secretaria de Educação – É a pergunta que
não quer calar”
(Município 34. Entrevista).
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Então, o que irão fazer? Vão aumentar o salário do auxiliar? Dar formação?
Definir as atribuições do cargo? Reduzir a carga horária? Excluir o cargo? Perguntas
foram sendo feitas durante todo o desenvolvimento desta dissertação e continuam a
serem levantadas. Perguntas ainda sem respostas para mim e para muitas secretarias,
como a do município 34.
Na tentativa, não de calar a voz de nós questionadores, mas de buscar dar
força ao debate, particularmente penso que o essencial antes do auxiliar ser o “elo”
entre os professores ou o “suporte” do professor, precisamos perguntar: quem é o
auxiliar? São educadores ou meros funcionários de apoio à educação?
A questão da identidade profissional se coloca para o Auxiliar de Educação
Infantil e para as secretarias municipais de educação, exatamente para construir nas
relações sociais o processo de identificação e também o de diferenciação que permite
o trabalhador construir a própria identidade. A partir dos dados analisados nesta
dissertação podemos inferir que o cargo do auxiliar está sendo construído no interior
das creches e pré-escolas municipais repleto de variedade de orientações de políticas
públicas.
Durante toda a elaboração dessa pesquisa, aprendemos novos fatos, fizemos
descobertas e significados que merecem estudos futuros. As respostas que relacionam
o auxiliar somente à creche, permitem indagar: por que o auxiliar é muitas vezes
associado à creche? Seria devido à dimensão do trabalho que exerce? Será que os
municípios tem dificuldades em contratar professores para trabalhar nas creches?
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Estariam os professores de creche não se dispondo a realizar as atividades ligadas ao
cuidado das crianças, influenciando assim a contratação nas creches, em maior
número de auxiliar ao invés de professor? Ou será que as secretarias contratam o
auxiliar para atividades associadas ao cuidado por considerarem esse profissional
menos nobre que o professor? Ou para pagar menos?
Seria interessante também desenvolver pesquisas para se ter um panorama de
como é a relação do professor com o auxiliar: qual tem sido a repercussão desse
grande número de contratações de auxiliares no cotidiano da creche? No interior das
creches como é a relação entre o auxiliar e o professor?
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Concluir não é tarefa fácil, ainda mais com essa discussão tão polêmica.
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7. Anexos
Anexo 1. Carta de apresentação dos municípios que buscamos os
questionários
À Secretaria Municipal de Educação do Município de ______________
Secretária/o
Rio de Janeiro,
Prezada/o Secretária/o:
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Estamos nos dirigindo a esta Secretaria Municipal de Educação para solicitar sua
participação no projeto de pesquisa “Educação Infantil e Formação de Profissionais no
Estado do Rio de Janeiro: concepções e ações”. Trata-se de um projeto interinstitucional
desenvolvido por professores e alunos da PUC-Rio, UFRJ e UNIRIO e que tem apoio do
CNPq e da FAPERJ.
No período de 1999 a 2001, realizamos um diagnóstico da Educação Infantil nos
municípios do Estado do Rio de Janeiro, quanto às políticas de Educação Infantil, gestão
e formação de professores. O presente projeto tem o objetivo de atualizar dados daquela
pesquisa, conhecer a situação atual da Educação Infantil e as políticas de formação dos
professores e gestores, bem como avanços e dificuldades enfrentadas nos 92
municípios do Estado do Rio de Janeiro.
Nesse sentido, estamos encaminhando em anexo um questionário, acompanhado de
instruções de preenchimento. Solicitamos que seja respondido até 20 de outubro.
Gostaríamos de marcar uma visita ao seu município não só para buscar o questionário
preenchido como também para uma entrevista com a equipe de Educação Infantil.
É nosso compromisso enviar o Relatório Final da Pesquisa a esta Secretaria.
Agradecemos desde já a sua colaboração e reiteramos que é muito importante que o
questionário seja preenchido pelo/a responsável pela Educação Infantil do Município.
Atenciosamente,
Maria Fernanda Nunes (UNIRIO)
Patrícia Corsino (UFRJ)
Sonia Kramer (PUC-Rio)
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Anexo 2. Carta de apresentação dos municípios que enviaram os
questionários
À Secretaria Municipal de Educação do Município de
Secretária/o
Rio de Janeiro,
Prezada/o secretária/o:
Estamos nos dirigindo a esta Secretaria Municipal de Educação para solicitar sua
participação no projeto de pesquisa “Educação Infantil e Formação de Profissionais no
Estado do Rio de Janeiro: concepções e ações”. Trata-se de um projeto interinstitucional
desenvolvido por professores e alunos da PUC-Rio, UFRJ e UNIRIO e que tem apoio do
CNPq e da FAPERJ.
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No período de 1999 a 2001, realizamos um diagnóstico da Educação Infantil nos
municípios do Estado do Rio de Janeiro, quanto às políticas de Educação Infantil, gestão
e formação de professores. O presente projeto tem o objetivo de atualizar dados daquela
pesquisa, conhecer a situação atual da Educação Infantil e as políticas de formação dos
professores e gestores, bem como avanços e dificuldades enfrentadas nos 92
municípios do Estado do Rio de Janeiro.
Nesse sentido, estamos encaminhando em anexo um questionário, acompanhado de
instruções de preenchimento e de um envelope já selado para devolução à PUC-Rio.
Solicitamos que seja respondido e enviado a nós até 20 de outubro.
É nosso compromisso enviar o Relatório Final da Pesquisa a esta Secretaria.
Agradecemos desde já a sua colaboração e reiteramos que é muito importante que o
questionário seja preenchido pelo/a responsável pela Educação Infantil do Município.
Atenciosamente,
Maria Fernanda Nunes (Professora UNIRIO)
Patrícia Corsino (Professora UFRJ)
Sonia Kramer (Professora PUC-Rio)
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Anexo 3. Orientação de preenchimento do questionário
Pesquisa “Educação Infantil e Formação de Profissionais no Estado do Rio de Janeiro:
concepções e ações” – 2009-2010
Orientação de preenchimento do Questionário
Prezado (a) Informante:
Este questionário tem por objetivo coletar dados sobre as políticas municipais voltadas à
Educação Infantil no que se refere à cobertura, à organização, ao funcionamento e à
formação dos profissionais. Neste sentido, é muito importante que você esteja envolvido
na gestão da Educação Infantil do seu município. Sua colaboração será de grande valor
para o êxito da pesquisa.

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111606/CA

Trata-se de um instrumento de coleta de dados autoaplicável, que não demanda a
presença do pesquisador. Entretanto, pedimos a sua atenção aos seguintes aspectos:
- Creche se refere à educação de crianças de 0 a 3 anos (atendimento parcial ou
integral) e Pré-escola à educação de crianças de 4 a 6 anos (atendimento parcial ou
integral).
- O termo auxiliar se refere, no questionário, aqueles profissionais que exercem ou
dividem a função docente com o professor.
- Nos quesitos em que for solicitado marcar uma ou mais de uma opção, utilize sempre o
X, deixando as demais opções em branco. Não utilize traço, zero ou qualquer outro
símbolo.
- Nos quesitos 6, 39 e 47 solicitamos documentos a serem anexados ao questionário, a
saber:
- organograma ou documento sobre como funciona o acompanhamento pedagógico às
creches e pré-escolas (quesito 6);
- documentos (propostas pedagógicas, textos legais, publicações, outros materiais)
sobre a formação dos profissionais de Educação Infantil (quesito 39);
- cópia do plano de carreira (quesito 47).
Solicitamos que o questionário seja preenchido até o dia 20 de outubro.
Desde já agradecemos a sua colaboração.

Em caso de dúvida contatar o Departamento de Educação, sala 571, falar com Aline,
Camila, Luciana e Roberta (sempre à tarde) nos telefones
21.35271818
21.35271817
21.35271816
ou no endereço eletrônico grupoinfoc@gmail.com
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Anexo 4. Mapa dos municípios do Estado que participaram da
pesquisa
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Anexo 5. Questionário enviado às secretarias municipais
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