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Bola de meia, bola de gude 

 
Há um menino 

Há um moleque 
Morando sempre no meu coração 

Toda vez que o adulto balança 
Ele vem pra me dar a mão 

Há um passado no meu presente 
Um sol bem quente lá no meu quintal 

Toda vez que a bruxa me assombra 
O menino me dá a mão 

E me fala de coisas bonitas 
Que eu acredito 

Que não deixarão de existir 
Amizade, palavra, respeito 

Caráter, bondade, alegria e amor 
Pois não posso 

Não devo 
Não quero 

Viver como toda essa gente 
Insiste em viver 

E não posso aceitar sossegado 
Qualquer sacanagem ser coisa normal 

Bola de meia, bola de gude 
O solidário não quer solidão 

Toda vez que a tristeza me alcança 
O menino me dá a mão 

Há um menino 
Há um moleque 

Morando sempre no meu coração 
Toda vez que o adulto fraqueja 

Ele vem pra me dar a mão 
 

Milton Nascimento e Fernando Brant
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RESUMO 
 

O objetivo deste trabalho foi de avaliar a qualidade das relações que o educador de Educação 
Infantil promove com as crianças de 0 a 3 anos na creche, considerando as representações 
sociais do educador sobre o educar, cuidar, brincar e a criança. Realizamos a pesquisa 
qualitativa em cinco Centros de Referência em Educação Infantil da cidade de João Pessoa, 
escolhidos através de critérios geográficos e populacionais. A pesquisa foi dividida em três 
etapas, a primeira caracterizou-se pela realização de entrevistas sobre a formação docente dos 
educadores e a aplicação de fichas com informações sobre as instituições participantes, com 
início no mês de julho de 2012. Participaram desta etapa 51 participantes, sendo 14 
professores e 37 auxiliares de creche. Na segunda etapa da pesquisa foram realizadas 
observações da prática docente com o preenchimento da Escala de Empenhamento do Adulto, 
instrumento disponibilizado pelo “Manual do Projecto Desenvolvendo a Qualidade em 
Parcerias” - DQP (BERTRAM & PASCAL, 2009). Participaram desta etapa 34 professores e 
auxiliares, nos meses de julho a outubro de 2012. Na terceira etapa da pesquisa foram 
realizados processos de entrevistas com 19 professores, 28 auxiliares e 2 diretores, totalizando 
49 sujeitos, nos  meses de novembro e dezembro de 2012. As entrevistas contemplaram a 
dimensão das Representações Sociais dos educadores sobre a criança, o brincar, o educar e o 
cuidar. O contato com o grupo estudado foi registrado em diários de campo. Para analisar o 
material coletado na primeira e na terceira etapa utilizamos a Análise de Conteúdo de Bardin 
(2002). A segunda etapa da pesquisa e os processos de entrevistas foram analisados segundo o 
Manual DQP. Os dados demonstraram que de modo geral, o nível de formação inicial das 
educadoras é consideravelmente baixo. Apesar de todo um movimento de valorização e dos 
crescentes estudos que mostram a importância da formação inicial destes profissionais, ainda 
vemos ações e decisões baseadas na visão maternalista de educação infantil, onde predomina 
a idéia de que a pessoa que trabalha com crianças pequenas, desempenhando funções de 
cuidado, mais especificamente as auxiliares, não precisam ter formação específica. 
Observamos que as Formações continuadas parecem não considerar o nível de formação 
inicial destas profissionais. Apesar de encontrarmos no estudo das Representações Sociais 
sobre o Educar, Brincar, Cuidar e a Criança, estas categorias bem imbricadas, nas entrevistas 
e nas observações da prática docente nós verificamos dados onde o educar é visto no seu lado 
maternal, o brincar é rotineiramente desvinculado das ações educativas e o cuidar é 
apresentado como sendo atividades apenas dos auxiliares. Verificamos nas creches um 
número considerável de observações da prática docente com pouco empenhamento do adulto. 
Vemos a importância do fomento de relações adulto-criança que propiciem aprendizagens 
significativas. Através da educação, a população poderá lançar um olhar crítico e não 
subserviente sobre os aparelhos públicos, monitorar, avaliar, lutar por seus direitos. 
 
PALAVRAS CHAVE: Formação de Professores; Educação Infantil; Representações Sociais; 
Interação adulto-criança. 

 

 

 



 
 

SOUZA, Thaís Oliveira. To form and to Form itself in the Infant Education: politics and 
practices. Master Dissertation. Universidade Federal da Paraíba, After Graduation Center in 
Education, Master Degree in Education, 2013. 

 

 
ABSTRAT 

 
The goal of this work was of evaluating the quality of the relationships that the educator of 
Infant Education promotes with the children from 0 up to 3 years in the Kindergarten. 
Considering the teacher's Social Representations on educating, child´s care, to play and the 
child. The qualitative research was developed in five Reference Centers in Infant Education of 
the city of João Pessoa, chosen by the geographical and population criteria. The research was 
divided in three stages. The first one, accomplished in July of 2012, was characterized by the 
accomplishment of interviews about the Docent Formation of the educators and the 
application of records with information about the participant institutions. In this stage 
participated 51 persons, being 14 professors and 37 Kindergarten auxiliaries. In the second 
stage of the research we perform observations of the docent´s practice with the fill out of the 
Adult Engagement Scale, instrument available in the “Manual do Projeto Desenvolvendo a 
Qualidade em Parcerias” - DQP (BERTRAM & PASCAL, 2009). In this stage participated 
34 professors and auxiliaries, between July and October of 2012. In the third stage, 
accomplished between November and December of 2012, we perform interviews with 19 
professors, 28 auxiliaries and 2 directors, totaling 49 subjects. The interviews contemplated 
the dimension of the educators' Social Representations on the child, to play, educating and the 
care´s child. The contact with the analyzed group was registered in Field Diaries. In order to 
analyze the collected materials in the first and third stage we used the Bardin´s Content 
Analysis (2002). The second stage of the research and the interviews processes were analyzed 
according to the DQP Manual. The dada generally show that the level of the educators' initial 
formation is considerably low. In spite of whole a movement of valorization and of the 
crescents studies that show the importance of these professionals' initial formation, we still 
see actions and decisions based in the motherly vision of Infant Education, where it prevails 
the idea that the person that works with children, carrying child´s care functions, more 
specifically the auxiliaries, don't need a specific formation. We observed that the Continuing 
Education seem not to consider the level of these professionals' initial formation. Although we 
find in the study of the Social Representations on Educating, to Play, Child´s care and the 
Child, these categories well connected, in the interviews and in the observations of the 
educational practice we verified data where educating is seen on it maternal point of view, 
playing is habitual divest of the educational actions and child´s care is presented as being 
activities just of the auxiliaries. We verified at the Kindergarten a considerable number of 
observations of the educational practice with small adult's engagement. We see the 
importance of a fomentation of the relations between adults and child that propitiate 
significant learning. Through the education, the population will be able to have a critical point 
of view not have a subservient position on the public mechanisms, besides to monitor, to 
evaluate and to fight for their rights. 
 
Key words: Teachers’ training; childhood education; Social Representations; Adult/Child 
interaction. 
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1. PALAVRAS INICIAIS 

 

Este trabalho está direcionado à Formação Docente na Educação Infantil, as relações 

estabelecidas pelos educadores com as crianças e as representações sociais sobre o educar, 

cuidar, brincar e da criança. O interesse pelo tema surgiu através do contato com questões 

inquietantes sobre a formação docente em educação infantil, levantadas e problematizadas em 

reuniões do Núcleo de Pesquisas e Estudos sobre a Criança - NUPEC da UFPB, liderado pela 

Profª Drª Adelaide Alves Dias. 

Antes de me inserir no NUPEC, minha experiência no curso de 

formação/licenciatura em psicologia e na área educacional, participando de projetos de 

licenciatura, me instigou a pesquisar as relações entre professores e alunos, mais 

precisamente, a omissão e/ou as práticas de violências de discriminações e/ou preconceitos do 

professor no âmbito educacional. 

Ao longo da história, os processos de interação do homem com o meio social onde 

vive têm sido bastante estudados por várias disciplinas como a psicologia, sociologia, biologia 

e também a pedagogia, se focando esta última nas interações ocorrentes dentro do âmbito 

educacional. Ao estudar sobre a formação de professores nos perguntamos como este 

professor está se relacionando com os alunos. Para investigarmos este questionamento, 

partimos do pressuposto de que os comportamentos e atitudes do professor frente ao processo 

de ensino-aprendizagem estão relacionados ao modo como este professor vê o aluno e sua 

prática docente. Além deste ponto, também partimos da idéia de que a qualidade da relação do 

professor com o aluno é de suma importância para o desenvolvimento não só escolar, mas 

também pessoal deste aluno. 

Quando nos focamos na Educação Infantil, na literatura sobre Psicologia do 

Desenvolvimento, assim como nos estudos sobre formação de professores, vemos a 

importância das relações e interações das crianças com os adultos para o seu 

desenvolvimento. 

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil - RCNEI (1998) destaca 

a importância das interações para o desenvolvimento infantil, salientando, por exemplo, que é 

na interação social que as crianças aprendem a linguagem falada, o código linguístico. 

Linguagem esta que traz em si significações e uma forma de ler o mundo particular a cada 

grupo social. As “interações sociais possibilitam se comunicar, e também compartilhar um 

tópico de brincadeira, uma intenção de brincar; é a possibilidade de se fazer revelar, de buscar 
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compreender, de pensar, de imaginar, de construir algo num plano que não é o do concreto 

nem do sensível, mas a eles articulado” (PEDROSA, 2009, p. 23). A criança se desenvolve 

aprendendo com os outros a partir das relações que estabelece.  

 
O desenvolvimento da identidade e da autonomia estão intimamente relacionados 
com os processos de socialização. Nas interações sociais se dá a ampliação dos laços 
afetivos que as crianças podem estabelecer com as outras crianças e com os adultos, 
contribuindo para que o reconhecimento do outro e a constatação das diferenças 
entre as pessoas sejam valorizadas e aproveitadas para o enriquecimento de si 
próprias (BRASIL, MEC/SEB/RCNEI, 1998). 
 

Estudiosos como Vygotsky (2007), defenderam o papel da interação para a formação 

e desenvolvimento humano. Ele se dedicou a compreender os processos mentais superiores 

que são os mecanismos psicológicos mais sofisticados e complexos. Estas funções são frutos 

do desenvolvimento, onde a interação com o meio tem papel fundamental (OLIVEIRA, 

1995). Vygotsky defende que a relação homem e mundo não é direta, mas sim mediada. É na 

infância que os processos mediados vão começando a se construir. “Ao longo do processo de 

desenvolvimento, o indivíduo deixa de necessitar de marcas externas e passa a utilizar signos 

internos, isto é, representações mentais que substituem os objetos do mundo real” 

(OLIVEIRA, 1995, p. 35). 

É nos grupos culturais que as crianças aprenderão maneiras particulares de ordenar o 

real. Cultura para Vygotsky (2007) não é só um macro cenário social, mas também um grupo 

cultural que dá ao sujeito um ambiente estruturado, com elementos de significações.  

 
A interação face a face entre indivíduos particulares desempenha um papel 
fundamental na construção do ser humano: é através da relação interpessoal concreta 
com outros homens que o individuo vai chegar a interiorizar as formas culturalmente 
estabelecidas de funcionamento psicológico. Portanto, a interação social, seja 
diretamente com outros membros da cultura, seja através dos diversos elementos do 
ambiente culturalmente estruturado, fornece a matéria prima para o desenvolvimento 
psicológico do individuo (OLIVEIRA, 1995, p. 38). 

 

Há uma riqueza de aprendizagens e aquisições para a criança. Nas interações há a 

construção da subjetividade. Pedrosa (2009) relata que nos encontros entre adulto e bebê, a 

criança pequena aprende não apenas sobre si, mas também sobre o outro.  

 
O adulto que lida com o bebê depreende dessa dinâmica interacional uma vivência 
íntima, referindo-se a uma experiência subjetiva do bebê. Há uma espécie de 
predisposição precoce para o encontro com o outro, denominada de 
intersubjetividade primária. Ela envolve o reconhecimento e a coordenação de 
intenções na comunicação presente da díade, mesmo que seja de modo rudimentar, 
por meio de regulações socioafetivas (PEDROSA, 2009, p. 20). 
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Vemos a partir de tais colocações que as relações estabelecidas entre as crianças e os 

adultos merecem ser analisadas e debatidas para alcançarmos ambientes propícios a uma 

educação que prime pela formação de cidadãos e de sujeitos ativos. A preocupação com a 

Educação Infantil considerada hoje como primeira etapa da educação básica, atendendo 

crianças de 0 a 5 anos1, se configura como uma ação que merece um olhar mais atento tanto 

da academia, quanto no cenário das Políticas Públicas. 

Temos diante desse panorama um grande desafio caracterizado pela busca da criação 

de políticas públicas que intervenham e alcancem a subjetividade docente. Vemos a 

necessidade de estudos que contemplem essa dimensão subjetiva das relações sociais e seus 

desdobramentos. Na Educação Infantil tal questão ganha grande importância já que o número 

de estudos ainda é diminuto na área.   

Como nossos professores vêem a criança? Como os professores vêem a sua própria 

prática, o ato de educar? Qual a qualidade das relações que os professores possuem com as 

crianças? Estas são questões que se apresentam como de suma importância para o 

entendimento de como a formação deste profissional está sendo desenvolvida e quais as 

lacunas que precisam ser preenchidas. Deste modo, observamos também a necessidade de 

estudos acerca das representações sociais dos professores sobre o educar, cuidar, brincar e a 

criança.    

Este trabalho terá como especificidade a formação docente do educador de creche, 

que trabalha com crianças de 0 a 3 anos, visto o diminuto número de estudos voltados ao tema 

nesta área, e por acreditar na grande importância da educação infantil para todo o 

desenvolvimento e crescimento das crianças. 

Na Educação Infantil, o educador deve estar pronto para diversas especificidades da 

área. A criança pequena tem características como vulnerabilidade (física, emocional e social), 

uma dependência em relação ao adulto, necessita deste para satisfazer suas necessidades 

físicas e psicológicas (regulação do ambiente, saúde, higiene), dependência familiar, e a 

globalidade em sua educação, onde temos o cuidar e o educar como indissociáveis, a criança 

aprende e se desenvolve de forma holística. Tudo isso faz com que estes profissionais 

busquem uma maior integração de serviços não só para as crianças, mas também para suas 

famílias (OLIVEIRA – FORMOSINHO & KISHIMOTO, 2002).  

É nesse contexto que estudaremos as relações entre adultos e crianças, analisando 

como estes profissionais estão desenvolvendo a sua atuação, voltando nosso olhar para a 

                                                 
1 Com a Lei 9394/96 se estabelece o atendimento em creches (crianças de 0 a 3 anos) e pré-escolas (4 e 5 anos).  
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qualidade das relações estabelecidas pelos educadores com as crianças e as representações 

sociais destes sobre o seu educar, cuidar, brincar e a criança. 

O nosso objetivo geral é avaliar a qualidade das relações que o educador de 

Educação Infantil promove com as crianças de 0 a 3 anos na creche, considerando as 

representações sociais do educador sobre o educar, cuidar, brincar e a criança. Para isso, 

visamos, especificamente, identificar as representações sociais do docente em relação a sua 

prática, investigar a formação do docente de creche e avaliar o empenhamento do educador 

nas ações educativas, as relações que este estabelece com as crianças. 

Para o alcance dos nossos objetivos elaboramos as seguintes etapas de pesquisa: 

levantamento e estudo teórico sobre a temática; procedimento legal/ético para a iniciação do 

trabalho de campo; seleção e contato com as instituições; coleta de dados, dividida em 

aplicação das fichas de informações a professores e auxiliares, observações da prática docente 

com o preenchimento da Escala de Empenhamento do Adulto, processos de entrevistas com 

professores, auxiliares e diretores; e a análise dos dados à luz da teoria. A maioria destas 

etapas ocorreu simultaneamente. 

Os procedimentos legais e éticos tiveram início com a abertura do processo de 

requerimento para a realização da pesquisa na Secretária de Educação do Município de João 

Pessoa, nos meses de fevereiro e março de 2012. Com a aprovação da prefeitura iniciou-se o 

processo de submissão de pesquisa no Comitê de Ética em Pesquisa, do Centro de Ciências da 

Saúde da UFPB2. 

A cidade de João Pessoa, capital paraibana, segundo o Censo Demográfico de 2010, 

possui 723.515 habitantes. Temos 8,9% de crianças na faixa de 0 a 5 anos. Em 2010, 13,9% 

destas crianças tinham um responsável ou conjugue analfabeto. A taxa de analfabetismo na 

capital é de 5,1%. De acordo com a Topografia Social da Cidade de João Pessoa (2009), um 

problema encontrado na localização das creches municipais é que há territórios que possuem 

até quatro vezes mais crianças em idade para frequentar a educação infantil, do que outros. Ou 

seja, há uma desigualdade na demanda e concentração de crianças em relação à localização 

das creches. Enquanto há bairros com 1% de crianças de 0 a 4 anos, há outros com 19%. 

Percebemos com isso, um grande número de crianças a espera de vagas nas creches e um 

elevado número de crianças em relação a adultos dentro das instituições. 

                                                 
2 Protocolo n° 0152/12, CAEE: 03112012.0.0000.5188. 
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No início da pesquisa, contávamos com 39 CREIs - Centros de Referência em 

Educação Infantil. A faixa etária atendida nos CREIs depende de cada instituição, alguns não 

possuem creche, outros só atendem crianças de 0 a 4 anos.   

Diante da grande quantidade de Centros de Referência em Educação Infantil na 

cidade de João Pessoa, fizemos um recorte para Educação Infantil – Creche. Deste modo, para 

chegar ao número de cinco Centros de Referências em Educação Infantil (CREIs), 

consideramos apenas os CREIs públicos municipais com berçário em funcionamento no 

início do ano de 2012, chegamos assim, ao número de 10 CREIs em funcionamento. A 

escolha dos cinco CREIs pesquisados se deu a partir de uma análise geográfica de suas 

localizações, privilegiando os bairros mais populosos da capital. A localização dos CREIs é: 

um na zona norte da cidade, um na região central, um na zona oeste e dois na zona sul (sendo 

dois nos bairros mais populosos da capital e com maior incidência de crianças de 0 a 4 anos). 

Salientamos o fato de não haver nenhum CREI com berçário em funcionamento na zona leste 

no início da pesquisa, por isso, optamos em selecionar mais um CREI na região sul que é a 

mais populosa da capital paraibana. 

As instituições públicas selecionadas atendem crianças de zero a cinco anos, com 

exceção da que se situa na região oeste, que por questões estruturais do estabelecimento, só 

atente crianças de 0 a 4 anos. As crianças são de baixa renda e moram nas proximidades de 

cada creche. Segundo as diretoras, todas as creches estão com sua lotação máxima e a procura 

pelo atendimento sempre é muito grande. A estrutura física de cada creche é bem distinta uma 

da outra. A menor creche é a da região oeste, e a maior é da região sul. Aparentemente apenas 

uma creche tem o prédio construído para fins educacionais (creche da região norte), as outras 

se configuram como uma adaptação do prédio. No contato com as diretoras, uma relatou que 

o prédio da sua creche (região oeste) foi erguido na planta, porém, notamos ao observar o 

estabelecimento que se trata de uma casa bem pequena adaptada. Ao longo do trabalho 

aprofundaremos a questão das acomodações. 

Os recursos das creches seguem o mesmo padrão. Os órgãos públicos disponibilizam 

os mesmos brinquedos, aparatos tecnológicos, utensílios de higiene, de cama e móveis. Há 

apenas pequenas diferenças de qualidade e quantidade.    

Como o objeto da nossa pesquisa é a Formação Docente, ela foi aplicada com os 

diretores, professores e auxiliares3 de Educação Infantil da creche. Desenvolvemos a partir do 

mês de abril a coleta de dados para a obtenção de informações acerca das instituições e da 

                                                 
3 Iremos chamar de auxiliares as pessoas que auxiliam os professores nas salas. Na rede municipal e na 
legislação municipal estes profissionais são chamados de monitores.  
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formação dos educadores4 em exercício e das instituições de Educação Infantil. Utilizamos 

para isso os seguintes instrumentos: ficha da instituição de educação infantil; ficha de 

informações da formação docente do professor de educação infantil; e ficha de informações 

da formação docente do auxiliar de educação infantil. Estes instrumentos foram extraídos e 

adaptados do Projecto Desenvolvendo a Qualidade em Parceiras, do governo português, que 

falaremos mais detalhadamente adiante.  

Como critérios de inclusão dos sujeitos foram considerados participantes, as pessoas 

que possuem vínculo, efetivo ou contrato, com os cinco CREIs pesquisados, o que totalizou 

na primeira etapa da pesquisa 51 participantes, sendo 14 professores e 37 auxiliares. 

Ao todo temos nos cinco CREIs pesquisados, 14 professores e 37 auxiliares 

trabalhando com a faixa etária de zero a três anos, como mostra a tabela abaixo: 

 

Tabela 1: Distribuição: adultos e crianças (0 a 3 anos) 

Creche Salas Idades Nº 
crianças 

Nº 
Professoras 

Nº 
auxiliares 

Total 
adultos 

Zilma 
(centro) 

Berçário 0.4 a 2 16 0 3 3 
Maternal I 2 a 3 16 1 1 2 
Maternal II 3 a 4 16 1 1 2 

Tizuko 
(Zona 
Oeste) 

Berçário 0.4 a 2 12 0 3 3 
Maternal I 2 a 3 12 1 1 2 
Maternal II 3 a 4 24 1 1 2 

Julia 
(Zona Sul) 

Berçário 0.4 a 2 15 1 8 9 
Maternal I 2 a 3 25 1 2 3 
Maternal II 3 a 4 25 1 1 2 

Mônica 
(Zona Sul) 

Berçário 0.4 a 2 20 1 5 6 
Maternal A 2 a 3 17 1 1 2 
Maternal B 2 a 3 17 1 1 2 

Maternal II A 3 a 4 17 1 1 2 
Maternal II B 3 a 4 17 1 1 2 

Marineide 
(Zona 
Norte) 

Berçário 0.4 a 2 20 0 4 4 
Creche I 2 a 3 25 1 1 2 

Creche II A 3 a 4 25 1 1 2 
Creche II B 3 a 4 15 1 1 3 

Total 18 salas - 334 14 37 51 
 

 

No Início da pesquisa o número de professores participantes era o total, porém, uma 

das professoras manifestou seu desejo de desistir de participar, alegando motivos pessoais. 

Pautando-nos em preceitos éticos, os dados da professora foram extraídos da pesquisa e o 

                                                 
4 Chamamos aqui de educadores tanto os professores como também os auxiliares. 
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Termo de Livre Consentimento Esclarecido - TLCE, juntamente com a Ficha de informações 

da formação docente, foram devolvidos a ex-participante.    

Foram escolhidos nomes fictícios para as creches. Como podemos observar na 

tabela, ao total temos 18 salas. Cada instituição possui uma divisão distinta por turmas, assim 

como quantidades diferentes de profissionais e crianças. A nomenclatura das salas é dada por 

cada instituição. Interessante notar que apenas um dos CREIs utiliza a palavra “Creche” para 

designar as salas de crianças de 2 e 3 anos, enquanto os outros CREIs, adotam a palavra 

“Maternal” que possui ligação com a palavra “mãe”, historicamente imbricada com a função 

do profissional de Educação infantil. Ao longo do trabalho discutiremos melhor tais 

colocações.  

Foram realizadas nos meses de julho, agosto e setembro de 2012, observações da 

prática docente com objetivo da aplicação da Escala de Empenhamento do Adulto, fornecidas 

através do Manual do Projecto Desenvolvendo a Qualidade em Parcerias (BERTRAM & 

PASCAL, 2009).  

O Manual do Projecto Desenvolvendo a Qualidade em Parcerias (DQP) é uma 

adaptação do projeto inglês EEL (Effective Early Learning). Publicado pelo Ministério da 

Educação do Governo Português, ele se caracteriza como uma proposta de avaliação da 

qualidade da aprendizagem de crianças na Educação Infantil.  

Considerando o objetivo da nossa pesquisa utilizamos apenas alguns dos 

instrumentos propostos pelo Manual DQP, pois o Manual fornece um referencial muito 

amplo, englobando todos os envolvidos no processo educativo. Foram realizados ainda, nos 

meses de novembro e dezembro de 2012 os processos de entrevistas utilizando os roteiros 

disponíveis no Manual DQP: Roteiro de entrevista com o diretor; Roteiro de entrevista com 

os professores de educação infantil; Roteiro de entrevistas com os auxiliares de educação 

infantil. Os instrumentos sofreram uma pequena adaptação para a nossa realidade.  

Para contemplar a dimensão das Representações Sociais, proposta por nós, incluímos 

no roteiro de entrevista dos participantes um teste de associação livre com quatro palavras-

estímulos: criança, brincar, educar e cuidar. Além disso, colocamos algumas perguntas 

abertas.  

É importante destacar que, o preenchimento das fichas e a realização das entrevistas 

foram feitas pelo pesquisador frente ao participante e após a concordância deste com a coleta 

do termo de consentimento. Todo o contato com o grupo estudado foi registrado em diários de 

campo, recurso da observação participante. Nosso estudo se configura assim, como sendo 

uma pesquisa qualitativa. Consideramos que o olhar, o ouvir e o escrever,  



21 
 

 

[...] assume um sentido todo particular, de natureza epistêmica, uma vez que é com 
tais atos que logramos construir o saber [...] enquanto no olhar e no ouvir 
‘disciplinados’ - a saber disciplinados pela disciplina - realiza-se nossa percepção, 
será no escrever que o nosso pensamento exercitar-se-á da forma mais cabal, como o 
produtor de um discurso que seja tão criativo como próprio das ciências voltadas à 
construção da teoria social (CARDOSO DE OLIVEIRA, 1998, p. 3). 

 

Quando observamos o nosso objeto de estudo, o nosso modo de vê-lo já o altera. A 

forma como nós vemos esse objeto está vinculada a tudo o que já temos aprendido. 

Sobre a análise do material coletado, as entrevistas e os dados qualitativos serão 

analisados por meio de procedimento de codificação, categorização e descrição analítica, 

configurando a aplicação do método de Análise do Conteúdo (BARDIN, 2002), acreditando 

em uma maior apreensão e profundidade no tratamento dos dados. A análise dos dados da 

Escala de Empenhamento do Adulto seguirá o tratamento proposto pelo Manual DQP. 

Organizamos os próximos capítulos da seguinte forma:  

No segundo capítulo falaremos das políticas para a educação infantil, 

contextualizando e apresentando o panorama em que se encontra a Educação Infantil hoje na 

legislação. Destacamos as políticas de formação docente na Educação Infantil a partir dos 

anos 1990 e a educação pública como um direito de todos, além de trazer dados e análises da 

formação docente na realidade estudada das cinco instituições de educação infantil. 

No capítulo três trabalharemos as Representações Sociais do Educar e suas relações 

com a prática docente, concentrando-nos no educar e cuidar, na criança e no brincar. No 

capítulo quatro falamos sobre o cuidar e educar na creche e a qualidade das relações 

estabelecidas pelos educadores com as crianças. Tratamos mais detalhadamente da Formação 

docente e do Projecto Desenvolvendo a Qualidade em Parcerias do Governo Português, 

destacando a relação educador e aluno. Por fim, nas considerações finais, refletimos sobre os 

dados de nossa pesquisa e apontamos possíveis caminhos para a melhoria da qualidade da 

educação infantil.   

 

 

1.1 Conhecendo as creches pesquisadas 

 

Para um melhor conhecimento das instituições pesquisadas, vamos aqui, tecer 

algumas análises introdutórias sobre a estrutura física e humana das cinco creches. Todas as 

creches selecionadas atendem apenas o ensino de educação infantil. 
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Como já dito anteriormente, selecionamos 5 creches. Quatro delas ficam em bairros 

da periferia da capital. Duas creches ficam na zona sul, região mais populosa, são dois bairros 

que foram projetados há mais de 25 anos, e as casas financiadas pelo Governo do Estado.  

A creche da zona norte fica localizada em uma comunidade carente, seus moradores 

foram retirados de uma área de risco (antigo lixão desativado) e recolocados pelos poderes 

públicos nesta localidade. O CREI da zona oeste também fica em um bairro com população 

de renda baixa. A creche central se situa em uma área histórica, que no século passado, era 

considerada de classe alta e classe média alta. Atualmente a localidade está passando por um 

período de desvalorização imobiliária, com vários casarões abandonados, inclusive, com 

famílias inteiras morando de forma irregular. 

Em relação aos profissionais que trabalham nestas instituições, observamos que na 

Resolução SEC nº 9 de 18 de maio de 2010 do município de João Pessoa, em seu artigo 15, 

prevê que farão parte direta ou indiretamente do quadro de profissionais: enfermeiros, 

psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais e pedagogos. Na pesquisa de campo vemos que 

a realidade é bem diferente como nos mostra o quadro 1, 

 

Quadro 1: Distribuição dos funcionários 
Funcionários Zilma 

(Centro) 
Tizuko 
(Oeste) 

Julia 
(Sul) 

Mônica 
(Sul) 

Marineide 
(Norte) 

Diretora5 1 1 1* 1 1 

Vice - Diretora 0 0 0 1 0 
Psicóloga 0 0 0 0 1 

Assistente Social 0 0 0 0 0 
Coordenadora 

Pedagógica 
0 0 0 0 1 

Enfermeira 0 0 0 0 0 

Nutricionista 0 0 0 0 0 
Médica 0 0 0 0 0 

Secretária 0 1 0 1 1 

Auxiliar de Limpeza 4 3 4 5 4 

Cozinheira 4** 4** 4** 4 3** 
Vigias 4 4 4 4 4 

* Uma diretora substituta  
** Sendo uma a lactarista do berçário 

 

No quadro 1 vemos que, não há direta ou indiretamente em nenhuma creche: 

assistente social, médico, enfermeiro e nutricionista. Em apenas uma das creches há psicóloga 

                                                 
5 Optamos pelo substantivo no feminino por que em todas as creches os únicos homens encontrados foram os 
vigias, que por sua vez, não são participantes da pesquisa. 
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e coordenadora pedagógica. Em duas creches não há secretárias, e em apenas uma há vice-

diretora. 

Na mesma Resolução anteriormente citada, em seu Capitulo IV, temos as exigências 

sobre os espaços, instalações e equipamentos utilizados na educação infantil. No artigo 11, 

temos mais detalhadamente as exigências do espaço físico, 

 
Art. 11. A oferta de educação infantil deverá atender às diferentes funções que lhe 
são próprias e conter uma estrutura básica que contemple: 
I - Espaço para recepção; 
II - Sala de Professores, para serviço administrativo-pedagógico e de apoio; 
III - Salas para as atividades das crianças, com ventilação adequada, iluminação 
natural e artificial e visão para o ambiente externo, com mobiliário e equipamento 
adequados; 
IV - Refeitório, instalações e equipamentos para o preparo de alimentos, que 
atendam às exigências de nutrição, saúde, higiene e segurança, nos casos de oferta 
de alimentação; 
V - disponibilidade de água potável para consumo e higienização; 
VI - Instalações sanitárias completas, adequadas e suficientes para atender 
separadamente crianças e adultos; 
VII - Berçário provido de berços individuais (com espaço mínimo de 1m entre eles), 
dentro das normas de segurança especificada para este mobiliário, com área livre 
para movimentação das crianças, locais para amamentação e higienização de 
utensílios, com balcão de pia, espaço próprio para banho das crianças; 
VIII - Área com incidência direta de raios de sol ou espaço externo que atenda a essa 
necessidade; 
IX - Área de serviço com lavanderia; 
X - Área coberta para atividades externas, compatível com a capacidade de 
atendimento por turno. 
Parágrafo único. A área coberta mínima para as salas de atividades das crianças deve 
ser de 1m² por criança atendida. 

 

Fazendo uma análise das instalações de acordo com a resolução municipal, podemos 

tecer uma série de observações. Para facilitar a compreensão, analisaremos cada creche 

individualmente. 

Em relação ao primeiro inciso referente a um espaço para recepção. Na creche Zilma, 

localizada no centro da cidade, vemos que o espaço coberto de se brincar é adaptado como 

recepção (Imagem 1), 
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Imagem 1: Espaço coberto para brincadeiras (CREI Zilma - região central) 
Foto: Thaís Oliveira de Souza, julho de 2012. 
 

O espaço coberto fica na entrada da creche, não há como chegar a nenhum dos outros 

espaços, sem passar por ele. Não há espaço externo com incidência de raios solares para que 

as crianças possam brincar. A sala de professores é uma pequena sala localizada entre as 

outras salas de aula. Dentro dela, há uma mesa com três cadeiras e uma estante com alguns 

livros sobre educação infantil. Apesar de haver esta sala, o espaço por ser muito pequeno, não 

cabe mais de três pessoas, e está sempre fechado a cadeado.   

Em relação ao inciso III algumas salas são ventiladas por ventiladores, tem 

iluminação natural e artificial. Na imagem 2, vemos o que as professoras e auxiliares chamam 

de “sala de estimulação”, o que nada mais é do que uma sala ao lado do berçário com os 

brinquedos que são comuns a todas as outras creches e onde são realizadas todas as atividades 

dos bebês, com exceção de dormir e tomar banho. Trata-se de uma sala bem pequena, com 

amplos espelhos. 
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Imagem 2: Sala de estimulação do berçário (CREI Zilma - região central) 
Foto: Thaís Oliveira de Souza, julho de 2012. 
 

No berçário os berços são individuais, porém não respeitam o espaço mínimo de 1m 

entre eles. A área livre de movimentação das crianças é bem pequena. Não há área externa 

com incidência do sol onde as crianças possam brincar. O espaço é bem decorado, como 

vemos na imagem 3,  

 

 
Imagem 3: Desenhos decorativos (CREI Zilma - região central) 
Foto: Thaís Oliveira de Souza, julho de 2012. 
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Em relação à creche Julia (região sul), há uma recepção na entrada da creche, em 

frente à sala da diretoria, a sala da direção também é a sala de informática, onde as crianças de 

três a cinco anos têm aula de computação. O espaço externo (imagem 4) é muito grande, 

porém, não vemos brinquedos nele. Há uma brinquedoteca, porém, todas as vezes que 

visitamos a creche, a brinquedoteca estava fechada a chave. 

 

 
Imagem 4: Pátio externo coberto - sem brinquedos (CREI Julia - região sul) 
Foto: Thaís Oliveira de Souza, julho de 2012. 
 

No berçário há berços individuais para todos, mas não há separação de um metro 

entre eles. Cada berço tem o nome da criança, porém, percebemos que as crianças são 

colocadas nos berços aleatoriamente. As salas são ventiladas com ventiladores, com exceção 

do berçário que possui ar-condicionado. Não há nas salas das crianças de 2 e 3 anos janelas 

para o ambiente externo. A área externa com incidência de raios solares é bem pequena e o 

chão é de uma areia um pouco escura. Na creche não há sala de professores. Em relação à 

decoração das salas e dos corredores, a maioria remetem ao letramento como podemos ver na 

imagem 5. 
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Imagem 5: Decoração do ambiente (CREI Julia - região sul) 
Foto: Thaís Oliveira de Souza, julho de 2012. 
 

Na creche Marineide, localizada no norte da capital, vemos na imagem 6, que o 

espaço externo é bem amplo e que os brinquedos se mostram a disposição das crianças. O 

espaço com incidência de raios solares também é bem amplo (imagem 7).   

 

 
Imagem 6: Pátio externo coberto - com brinquedos (CREI Marineide - região norte) 
Foto: Thaís Oliveira de Souza, julho de 2012. 
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Imagem 7: Pátio externo - sem brinquedos (CREI Marineide - região norte) 
Foto: Thaís Oliveira de Souza, julho de 2012. 
 

Uma questão importante a destacar nesta creche, é que ela fica localizada em uma 

comunidade com altos índices de violência. A creche já foi arrombada inúmeras vezes, há 

relatos de que pessoas são frequentemente assaltadas em frente da instituição. Atualmente a 

comunidade se encontra “pacificada”, contando com a presença da polícia em tempo integral, 

o que diminui os episódios de violência. As crianças matriculadas na creche moram nas 

proximidades. 

Passei por um beco bem longo, no final vi uma comunidade muito pobre. Percebi do 
meu lado esquerdo que crianças brincavam no meio da rua, na minha frente vi um 
grupo de jovens usando drogas, na luz do dia. Fiquei com bastante medo, bati 
palmas, mas o vigia demorou a abrir o portão. Quando o portão foi aberto, me 
apresentei e me levaram até a diretora (DIÁRIO DE CAMPO, julho de 2012). 

 
 

No berçário da creche há berços individuais para todas as crianças e eles são bem 

separados uns dos outros, porém como nas outras creches, apesar de cada berço ter o nome da 

criança, elas são colocadas neles aleatoriamente. Há também no berçário um espaço reservado 

a brincadeiras e vídeos. Na creche há uma sala de professores bastante ampla com mesa para 

mais de oito pessoas. A sala da diretoria é usada também como sala de recepção. A decoração 

da creche é relativa a imagens de desenhos animados americanos (imagem 8), 
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Imagem 8: Decoração do ambiente (CREI Marineide - região norte) 
Foto: Thaís Oliveira de Souza, julho de 2012. 
 

A creche Tizuko, região oeste de João Pessoa, é o menor estabelecimento em 

comparação aos outros pesquisados. Não há espaço externo com incidência do sol para 

brincadeiras. O espaço interno chamado pelos funcionários de brinquedoteca é o único espaço 

em que as crianças podem brincar (Imagem 9), 
 

 
Imagem 9: Pátio interno coberto (CREI Tizuko - região oeste) 
Foto: Thaís Oliveira de Souza, julho de 2012. 
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Não há sala de professores e também não há sala de recepção para os visitantes, 

como podemos ver no diário de campo, 

 
Cheguei à creche Tizuko às 12h30min. Logo que cheguei fui informada que a 
diretora não poderia me atender, pois estava na hora de descanso. Neste caso, pedi 
ao vigia para esperar dentro da creche, ele disse que eu podia esperar. Percebi que 
ele ficou sem saber onde me colocar, até que me perguntou se eu poderia ficar na 
sua guarita. Fiquei esperando até as 14h00min na salinha do vigia, assistindo TV e 
conversando com ele (DIÁRIO DE CAMPO, julho de 2012).  

 

No berçário temos 12 crianças e apenas dois berços, assim a maioria das crianças 

dorme em colchões no chão. A sala do berçário é muito pequena. Na creche Tizuko as salas 

são bem decoradas (imagem 10), porém percebemos que o estabelecimento, apesar da diretora 

dizer que foi construído para ser uma creche, tem a aparência de uma casa comum, 

 
A sala das crianças de dois anos é improvisada. Na verdade o prédio tem estrutura 
de uma casa comum, e no local que seria a sala da casa, foi posto uma cerca e ficou 
sendo uma sala de atividades para as crianças de dois anos. Todas as salas estão 
nomeadas na porta (DIÁRIO DE CAMPO, julho de 2012). 
  

 

 
Imagem 10: Sala da turma de 2 anos. (CREI Tizuko - região oeste) 
Foto: Thaís Oliveira de Souza, julho de 2012. 
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Nas salas de 2, 3 e 4 anos as crianças dormem em colchões no chão da sala, as 

cadeiras e mesas são retiradas e amontoadas em um canto da sala.  

Na creche Mônica, na região sul, não há sala de recepção, mas a diretoria acaba 

servindo também para este fim. O espaço físico coberto (Imagem 11) é bastante amplo, mas 

não vemos brinquedos nele. 

 
Imagem 11: espaço externo coberta. (CREI Mônica - região sul) 
Foto: Thaís Oliveira de Souza, julho de 2012. 
 

O espaço com incidência dos raios solares também é bem amplo, porém só vemos 

nele um balanço em desuso, na imagem 12. Todas as vezes que fomos à creche, não vimos 

nenhuma criança brincando nesses espaços. 

 
Imagem 12: Espaço externo descoberto. (CREI Mônica - região sul) 
Foto: Thaís Oliveira de Souza, julho de 2012. 
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No berçário, os berços não possuem quase espaço entre um e o outro (chegam a 

encostar). Há duas divisões, uma grande sala onde as crianças brincam, e a sala dos berços. 

Apesar dos berços, a maioria das crianças dorme em colchões no chão. Na sala dos berços, 

quase não há iluminação natural e o ambiente é bem abafado (Imagem 13),  

  

 
Imagem 13: Berçário (CREI Mônica - região sul). 
Foto: Thaís Oliveira de Souza, julho de 2012. 

 

Como podemos ver pelas imagens, cada creche tem suas particularidades. Em 

relação à estrutura física, a creche mais ampla é a creche Mônica na zona sul, porém, a creche 

que melhor utiliza o espaço físico para as suas atividades é a creche Marineide na zona norte. 

O pior espaço físico é o da creche Tizuko na zona oeste. A creche mais bem estruturada em 

relação ao quadro profissional é a creche Marineide na zona norte que conta com 

coordenadora pedagógica e psicóloga. A creche mais deficiente em profissionais é a creche 

Julia na zona sul, que só tem uma diretora substituta, professores e auxiliares.  

As creches atendem um número variado de crianças. A menor, a creche Tizuko, 

atende 70 crianças. A maior em número de salas, a creche Mônica, atende 120 crianças.  Ao 

longo do trabalho faremos mais relações entre as creches. 
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CAPÍTULO II  

A EDUCAÇÃO INFANTIL NO CONTEXTO DAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS: ENTRE CONQUISTAS 

E DESAFIOS 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
(LAVADO, Joaquín Salvador (Quino). Toda Mafalda. São Paulo: Martins Fontes, 2003) 

 

 
(LAVADO, Joaquín Salvador (Quino). Toda Mafalda. São Paulo: Martins Fontes, 2003) 
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2. A EDUCAÇÃO INFANTIL NO CONTEXTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS: 

ENTRE CONQUISTAS E DESAFIOS 

 

As regulamentações e leis na educação infantil foram historicamente elaboradas a 

partir de práticas pedagógicas e conceitos construídos com base em situações sociais 

concretas. Desta forma, não podemos desconsiderar os momentos históricos em que as 

políticas desse campo foram pensadas, desconsiderando os seus contextos de produção 

(OLIVEIRA, 2010). 

Historicamente, os direitos sociais são conquistados através da movimentação da 

sociedade, que reivindica e luta por condições mais dignas de vida a todos, independente de 

raça, credo ou condição financeira. Sabemos que as políticas são criadas a partir da 

perspectiva de uma concepção de Estado. Lutar pela seguridade de novos e velhos direitos 

torna-se um desafio constante. 

Para nos aprofundarmos no plano das políticas educacionais para a educação infantil, 

definiremos Estado como, 

 
[...] o conjunto de instituições permanentes – como órgãos legislativos tribunais, 
exército e outras que não formam um bloco monolítico necessariamente – que 
possibilitam a ação do governo; e Governo, como o conjunto de programas e 
projetos que parte da sociedade (políticos, técnicos, organismos da sociedade civil e 
outros) propõe para a sociedade como um todo, configurando-se a orientação 
política de um determinado governo que assume e desempenha as funções de Estado 
por um determinado período (HOFLING, 2001, p. 31). 
  

Vemos o Estado como uma entidade histórica. Sendo assim, a caracterização do 

Estado brasileiro, torna-se importante para a compreensão das políticas que podem ser 

consideradas como as ações deste Estado implantando o seu projeto de governo.  

As políticas sociais por sua vez, podem ser tidas como políticas que se referem, 

 
[...] a ações que determinam o padrão de proteção social implementado pelo Estado, 
voltadas, em princípio, para a redistribuição dos benefícios sociais visando à 
diminuição das desigualdades estruturais produzidas pelo desenvolvimento 
socioeconômico (HOFLING, 2001, p. 31). 

 

A educação seria assim, uma política pública social, sendo responsabilidade do 

Estado, função que é assumida por um determinado governo, em determinado período de 

tempo. É importante observar os diversos fatores e determinantes imbricados em cada 

governo para fazer a análise e avaliação das políticas sociais (HOFLING, 2001). 

Considerando que as políticas públicas se definem a partir da concepção de Estado escolhida, 
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é importante salientar que teremos como pano de fundo um país de estrutura capitalista, onde 

o capital é visto como detentor da hegemonia. 

Segundo Peroni, “O Brasil (...) é caracterizado como uma particularidade capitalista, 

com especificidades próprias de sua gênese colonial, escravista e conservadora” (PERONI, 

2003, p. 36). 

Refletindo sobre a análise estrutural do Estado capitalista com Eloisa Hofling (2001), 

vemos que este Estado procura garantir a reprodução da força de trabalho, assegurando suas 

condições materiais. “O impacto das políticas sociais implementadas pelo Estado capitalista 

sofrem o efeito de interesses diferentes expressos nas relações sociais de poder” (HOFLING, 

2001, p. 35). No capitalismo, o Estado tem papel de árbitro dos conflitos que venham surgir 

na sociedade civil, não tendo o poder de instituir e interferir na propriedade privada.  

Peroni (2003) nos fala que no pensamento neoliberal há uma “tensão entre a 

liberdade individual e a democracia” onde, “o mercado deve ser protegido contra o Estado e, 

também, da tirania das maiorias” (PERONI, 2003, p. 27). 

Trazendo estas questões para a área educacional, vemos que, 

 
[...] os neoliberais não defendem a responsabilidade do Estado em relação ao 
oferecimento de educação pública a todo o cidadão, em termos universalizantes, de 
maneira padronizada. Um sistema estatal de oferta de escolarização compromete, em 
última instância, as possibilidades de escolha por parte dos pais em relação à 
educação desejada para os seus filhos (HOFLING, 2001, p. 38 – 39). 

  

Porém, na prática de pesquisa em educação infantil vemos que as coisas fogem a 

questão da liberdade de escolha. Famílias que não tem condições financeiras acabam não 

tendo onde matricular os filhos pelas poucas vagas que são oferecidas nas creches. Em relação 

à quantidade de instituições públicas de educação infantil na capital paraibana, observamos 

que a quantidade está distante de atender a demanda, pois em todas as cinco instituições 

pesquisadas, inúmeras crianças esperam vagas.  

Muito próximo das creches públicas, até mesmo em frente a elas, encontramos 

berçários e escolinhas particulares funcionando em pequenas casas. As pessoas que não 

possuem dinheiro para pagar o ensino particular e que não conseguiram vagas nas instituições 

públicas acabam sem ter o acesso a Educação Infantil de seus filhos. Em uma das creches 

pesquisadas, a creche Mônica (zona sul) foi-nos mostrado nas estantes papeladas de 

encaminhamentos do Conselho Tutelar para que se abram vagas a crianças da comunidade, 

são mais de 60 requerimentos. Infelizmente essas crianças não têm previsão de serem 

atendidas, pois não há espaço e nem profissionais para o aumento de vagas. Necessário dizer 
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que, o panorama atual da educação infantil está fundamentado em um histórico de 

assistencialismo. 

Sobre a política social, Vieira (2001) nos fala que existe no século XX no Brasil, três 

caminhos políticos onde a política social percorreu,  

 
Denomino o primeiro período de controle da política, correspondendo à ditadura de 
Getúlio Vargas e ao populismo nacionalista, com influência para além de sua morte 
em 1954; e o segundo período, de política do controle, cobrindo a época da 
instalação da ditadura militar em 1964 até a conclusão dos trabalhos da Constituinte 
de 1988 (VIEIRA, 2001, p. 10). 

 

O terceiro período citado por Vieira (2001), que surge depois de 1988 com a 

Constituição Brasileira é denominado pelo autor como “política social sem direitos sociais”. 

Nesse período a política social recebeu um acolhimento nunca antes visto. Segundo Peroni 

(2003) apesar deste avanço, não se via os direitos assegurados sendo praticados, nem 

regulamentados, quando a regulamentação era necessária. 

Nos dois primeiros períodos acima citados por Vieira, vemos que a industrialização e 

a urbanização estimularam as mulheres a entrarem no mercado de trabalho. Assim, 

observamos creches e parques infantis operando em tempo integral para auxiliar e facilitar as 

mulheres a trabalharem fora de casa. Em 1961 com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional ficou designado como educação pré-primária, as práticas destinadas aos menores de 

7 anos. Defendeu-se que as empresas que tivessem trabalhadoras mães seriam estimuladas a 

manter instituições de educação pré-primária (OLIVEIRA, 2010). 

 
No período dos governos militares pós-1964, as políticas adotadas em nível federal, 
por intermédio de órgãos como o Departamento Nacional da Criança, a Legião 
Brasileira de Assistência e a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor - 
Funabem, continuaram a divulgar a idéia de creche e mesmo de pré-escola como 
equipamentos sociais de assistência à criança carente (OLIVEIRA, 2010, p. 107). 
  

É importante mencionar o surgimento em 1979 do Movimento de Luta Pró-Creches 

(MLPC). Este se caracterizou como sendo uma entidade civil sem fins lucrativos, 

congregando inúmeras instituições comunitárias, confessionais e filantrópicas de atendimento 

à criança. Antes disso, em 1975, a Organização das Nações Unidas – ONU estabeleceu o Ano 

Internacional da Mulher, marco na luta em prol dos direitos das mulheres. Foi instituída 

também a Década da mulher, representando um aumento da participação da mulher na 

sociedade (VEIGA, 2005). 

 
Nos anos 70, as mulheres irão se organizar em torno da criação de creches 
comunitárias, coincidindo com um momento de abertura política, deflagrado pela 
redemocratização do país, mas também de acirramento da pobreza, gerada pela crise 
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econômica e a industrialização, frutos de um capitalismo desenfreado, a necessidade 
do trabalho feminino se impõe, provocando mudanças no cotidiano das famílias e 
das instituições sociais (VEIGA, 2005, p. 83). 

 
Nós vemos surgir as primeiras creches comunitárias, vistas como um avanço na luta 

por melhores condições de vida. Segundo Oliveira (2010) a idéia de creche não apenas 

referente à mulher e a família, mas também ao Estado, veio na década de 1980 com o término 

do período militar em 1985. “A questão foi cada vez mais incluída em campanhas eleitorais 

de candidatos a prefeitos e governadores nos anos de 1985 e 1986 e no plano de governo de 

muitos eleitos” (OLIVEIRA, 2010, p. 115).  

Porém, observamos que ainda hoje encontramos na prática educacional, elementos 

que estão ligados a esta questão assistencialista e maternal da educação infantil. O estudo das 

representações sociais proposto neste trabalho, também visou analisar se a idéia de educação 

infantil para as profissionais da área ainda está ligada a essa antiga visão. Como mencionado 

no primeiro capítulo, apenas uma das creches adota a nomenclatura “creche” para fazer 

referência às salas das crianças de dois e três anos, às outras as denominam de “maternal”.  

No processo de coleta de dados sobre a formação docente, algumas auxiliares 

relataram ficarem felizes ao serem chamadas de mãe pelas crianças, outras se referiam aos 

bebês como filhos que Deus as deu. Nas observações da prática docente, chegamos a 

presenciar uma auxiliar incentivar o bebê a chamá-la de mãe. Com tais concepções tão 

fortemente arraigadas na sociedade, vários questionamentos surgem. Como podemos 

conseguir a valorização deste profissional, modificar práticas assistencialistas, fortalecer o 

direito da criança a uma educação de qualidade, se as concepções de educação infantil na 

sociedade não estão acompanhando os progressos alcançados na academia e na legislação? 

Esperamos até o fim deste trabalho, esclarecer e demonstrar possíveis caminhos para esta 

mudança, já antecipando a importância da formação docente reflexiva e crítica em contexto. 

Paulo Freire (1997), fala na relação entre ser professora e ser “tia”. Ele destaca que o 

ser professora necessita de uma formação científica, com uma clareza política para a luta e 

defesa dos seus direitos. Tratar a professora de tia traz uma ideologia de assistencialismo, 

onde a tia é doce, não se rebela, não protesta, uma pessoa que só deve trabalhar por amor as 

crianças. Tia não faz greve.  

Trazendo tais questões para a nossa realidade de pesquisa, podemos dizer que nossas 

educadoras também não fazem greve, visto que um pequeno percentual de professoras e 

auxiliares, cerca de 5% é concursada, o restante é o que chamamos de “Serviço Prestado”, o 

que as impedem de fazer greves, além de não fazerem juz às férias, e, ainda, poder ser 
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demitidas a qualquer hora. Conversando com uma das diretoras, essa nos relatou que preferia 

trabalhar com “prestadoras de serviço”, pois as concursadas davam muito “trabalho”, queriam 

tirar férias, pediam licenças, discutiam sobre ações dentro das creches etc. Isso segundo a 

diretora era motivo de preocupação para ela, pois tendo poucos funcionários, nenhum poderia 

faltar, assim se dava a preferência pelas prestadoras de serviço, que nunca faltam e trabalham 

sem pausas e sem reclamações.  

Diz Paulo Freire que, 

 
A tentativa de reduzir a professora à condição de tia é uma “inocente” armadilha 
ideológica em que, tentando-se dar a ilusão de adocicar a vida da professora o que 
se tenta é amaciar a sua capacidade de luta ou entretê-la no exercício de tarefas 
fundamentais. Entre elas, por exemplo, a de desafiar seus alunos, desde a mais tenra 
e adequada idade, através de jogos, de estórias, de leituras para compreender a 
necessidade da coerência entre discurso e prática; um discurso sobre a defesa dos 
fracos, dos pobres, dos descamisados e a prática em favor dos cambados e contra os 
descamisados, um discurso que nega a existência das classes sociais, seus conflitos, 
e a prática política em favor exatamente dos poderosos (FREIRE, 1997, p. 18). 

 
As últimas décadas do século passado foram marcadas por um grande avanço na 

educação brasileira. Segundo Cerisara (2002), para se falar de Educação Infantil no Brasil, 

não se pode deixar de discutir a promulgação da Constituição Federal de 1988, o Estatuto da 

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

nº 9.394/1996. Pois, com esse conjunto de normativas, inúmeras perspectivas e desafios 

surgiram na área. 

A LDB de 1996 foi elaborada por base na Constituição de 1988, onde a criança foi 

reconhecida como sujeito de direitos, possuindo o direito de ter acesso à educação infantil. A 

LDB proclamou assim, o direito de toda a criança de zero a seis anos à educação infantil, vista 

a partir de então como primeira etapa da educação básica. A educação Infantil saiu das 

secretarias de assistência social, para a secretaria de educação, observando que a função das 

instituições é educar e cuidar indissociavelmente (CERISARA, 2002). 

Segundo Beserra (2007), na cidade de João Pessoa as instituições municipais de 

atendimentos às crianças de 0 a 6 anos anteriormente vinculadas à Secretaria Municipal de 

Trabalho e Promoção Social de João Pessoa (SETRAPS) passaram, a partir da Lei Municipal 

nº 8.996 de 27 de dezembro de 1999, a serem vinculadas à Secretaria Municipal de Educação 

e Cultura (SEDEC), denominadas agora de Centro de Referência de Educação Infantil – 

CREI. Porém, Beserra (2007) alerta para o fato de que, 

 
[...] a prática de atendimento para crianças pequenas, nas instituições (creches e pré-
escolas) apesar da promulgação da Lei Municipal Nº 8.996 de 27 de dezembro de 
1999, respaldada em um acordo informal entre as duas secretarias envolvidas, 
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continuou junto à Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social (SETRAPS). 
Em janeiro de 2006, na conjuntura de uma nova gestão administrativa municipal, o 
atual prefeito do município de João Pessoa, através do Decreto nº 5.581/06 de 20 de 
janeiro de 2006, transferiu da SEDES para a SEDEC as creches municipais 
(BESERRA, 2007, p. 14 - 15).  

 

Assim, observamos que apenas no ano de 2006 foi que as creches foram inseridas na 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEDEC), fato que nos mostra a lentidão da 

efetivação dos direitos conquistados legalmente.  

Voltando a questão em cenário nacional, a história brasileira sempre foi marcada, 

segundo Peroni (2003) por períodos de centralização e descentralização, onde temos 

processos de distribuição e transferências de responsabilidades e do poder decisório sobre a 

educação. O Governo Federal “vem se desobrigando do financiamento das políticas 

educacionais, mas, por outro lado, ele objetiva centralizar as diretrizes, principalmente 

mediante parâmetros curriculares nacionais e avaliação das instituições de ensino” (PERONI, 

2003, p. 178). 

Em 1998 vemos a publicação do Referencial Curricular Nacional de Educação 

Infantil (RCNEI), pelo Ministério da Educação e do Desporto. Ele é um conjunto de 

referências e orientações visando à qualidade da educação para as crianças. Em seu texto, ele 

considera o campo afetivo, social e cognitivo das crianças de 0 a 6 anos, seguindo os 

princípios:  

• o respeito à dignidade e aos direitos das crianças, consideradas nas suas diferenças 
individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas, religiosas etc.; 
• o direito das crianças a brincar, como forma particular de expressão, pensamento, 
interação e comunicação infantil; 
• o acesso das crianças aos bens socioculturais disponíveis, ampliando o 
desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, à comunicação, à interação 
social, ao pensamento, à ética e à estética; 
• a socialização das crianças por meio de sua participação e inserção nas mais 
diversificadas práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma; o atendimento 
aos cuidados essenciais associados à sobrevivência e ao desenvolvimento de sua 
identidade (BRASIL, MEC/SEB/RCNEI, 1998). 
 

O RCNEI se caracteriza como uma proposta flexível e não obrigatória, que pode 

auxiliar os programas e currículos, considerando as particularidades de cada instituição. 

Em 2009 a Resolução nº 5, fixou as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (DCNEI), estando estas articuladas com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica. O DCNEI serve para orientar a elaboração, planejamento, 

execução e avaliação de propostas pedagógicas e curriculares para a Educação Infantil. 

Devendo as propostas pedagógicas desta etapa, respeitar os princípios éticos, políticos e 

estéticos. 
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A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é oferecida em creches e 
pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos 
que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e 
cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada integral ou 
parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e 
submetidos a controle social (BRASIL, CNE/ CEB/ DCNEI, 2009).  

 

É importante analisarmos historicamente os processos políticos existentes no Brasil 

para entendermos como as políticas educacionais atuais se fomentaram e atuam.  “O processo 

de definição de políticas publicas para a sociedade reflete os conflitos de interesses, os 

arranjos feitos nas esferas de poder que perpassam as instituições do Estado e da sociedade 

como um todo” (HOFLING, 2001, p. 38). 

Kishimoto (1999), afirma que a formação do profissional de educação infantil 

ganhou mais destaque na década de 1990 com, por exemplo, as especificações da lei 9394/96, 

que traz a necessidade de formação específica e em nível superior. 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, temos como 

especificações. 

 
A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, 
em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 
superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do 
magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, 
a oferecida em nível médio na modalidade Normal (Lei 395/96, artigo 62). 
 

Em 1999, com o Decreto nº 3.276, vemos a definição da formação docente 

exclusivamente em cursos normais superiores. Gerando grande mobilização, este foi editado 

no Decreto nº 3.554/2000, que substituiu “exclusivamente” por “preferencialmente” 

(CERISARA, 2002). 

A Resolução do Conselho Nacional de Educação, CNE/CP n. 1/2006 fala que a 

formação docente para a Educação Infantil, em nível superior, deve ser nos cursos de 

pedagogia. O profissional da Educação Infantil deve “ter formação e qualificação em 

docência, no mínimo em curso de magistério de nível médio, e a sua formação, em nível 

superior, deve acontecer nos cursos de pedagogia” (VIEIRA, 2011, p. 266).  

Em relação ao grau de escolaridade, muitos estudiosos argumentam que é a partir 

dessa elevação de qualificação que a qualidade na educação infantil melhorará, porém, 

observamos que grande parte dos dirigentes dos órgãos públicos relata que essas exigências 

trarão mais custos aos municípios, devendo-se observar assim, meios alternativos para a 

melhoria da prática profissional, como a contratação de monitores e auxiliares. Em grande 

parte dos casos, os municípios se utilizam da “brecha” na legislação, contratando um grande 
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número de auxiliares, ao invés de mais professores, já que a legislação nacional dá mais 

atenção e exige a qualificação daqueles que recebem a nomenclatura “professores”. Porém, 

devemos observar que, tanto os professores, como auxiliares, estão em constante contato com 

as crianças. 

Considerando o educar e o cuidar como indissociáveis, não há como separar 

atividades que seriam de educar, sendo estas dos professores, de atividades de cuidar, que 

seriam dos auxiliares. No cotidiano, as auxiliares são vistas como responsáveis pela realização 

de atividades, que no senso comum, são apenas relacionadas ao cuidado da criança, tomar 

banho, cuidar da higiene bucal são atividades vistas como algo que qualquer pessoa, com ou 

sem instrução, pode fazer. Porém, hoje sabemos que, nessas atividades, o educar deve estar 

imbricado. A hora do banho é uma hora não apenas de manter a criança limpa, mas é uma 

oportunidade da educadora trazer as crianças novos vocabulários, estimular os sentidos, ter 

noção do próprio corpo, aprender sobre a higiene. Do mesmo modo, a hora de escovar os 

dentes, pode ser para a criança um momento muito rico em aprendizagem, na descoberta de 

novos conhecimentos.   

Na LDB, em seu artigo 13 observamos que os docentes devem participar da 

elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento; elaborar e cumprir um plano de 

trabalho baseado nesta proposta, zelando pela aprendizagem dos alunos, colaborando na 

articulação e interação entre escola – família – comunidade (OLIVEIRA, 2010). Sobre as 

propostas pedagógicas, vemos pela legislação que estas devem respeitar os princípios éticos 

(autonomia, responsabilidade, solidariedade); políticos; e estéticos (sensibilidade, 

criatividade, ludicidade e liberdade) (BRASIL, LDB, 2009). 

A partir dos anos de 1990, o Ministério da Educação – MEC vem produzindo e 

estimulando publicações sobre a formação de professores da educação infantil. Em 2007, com 

a Lei Federal 11.494/07, que criou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos profissionais da educação (FUNDEB), incluiu a educação infantil 

em seu repasse de recursos6 (GOMES, 2009). 

Referindo-nos à formação docente de educação infantil, vemos que no campo 

legislativo, os documentos emergem de debates e embates políticos entre dois projetos 

diferentes,  

 

                                                 

6 Antes do FUNDEB, havia o FUNDEF - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 
de Valorização do Magistério. Ele foi regulamentado na Lei n.º 9.424, de 1996 e Decreto nº 2.264, de 1997. 
Financiava o ensino fundamental, com o FUNDEB vemos a Educação Infantil também ser contemplada. 
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[...] de um lado, o projeto defendido pelo movimento organizado dos educadores, 
que entende a formação como parte da luta pela valorização e profissionalização do 
magistério (...) de outro, o projeto defendido pelo Conselho Nacional de Educação, 
que se submete às políticas neoliberais impostas pelos organismos internacionais 
com a retirada da formação das professoras das universidades e propondo uma 
formação técnico-profissionalizante (CERISARA, 2002, p. 333). 

 

Na academia e nos documentos que defendem a valorização do professor, por 

exemplo, já parece ser consenso a necessidade de investimentos do Estado na formação inicial 

e continuada destes profissionais.  

 
 
2. 2. Educação Infantil pública de qualidade para todos 

 

Na definição de Educação Infantil no Brasil é consenso que ela se constitui como um 

direito da criança, sendo dever e obrigação do Estado, entendido como poder público, 

devendo ser uma prioridade da política educacional dos municípios, possuindo caráter 

institucional e não doméstico (VIERA, 2011). 

Em 1948 foi criada pela Organização das Nações Unidas (ONU), órgão voltado à 

promoção da paz, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, com a proposta de ser um 

pacto universal. Em seu artigo 26 temos: 

 
§1. Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos 
graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A 
instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, 
esta baseada no mérito. 
§2. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da 
personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e 
pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e 
a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as 
atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. 
§3. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será 
ministrada a seus filhos. 
(ONU/ DUDH, 1948). 
 

Percebemos a educação não só como um direito, mas que ela seja voltada para a 

promoção da paz, do respeito ao próximo. Observamos também que os pais possuem direito 

de escolha sobre o gênero de instrução que devem dar a seus filhos. Refletindo sobre este 

último ponto no caso da educação infantil, questionamo-nos se dentro do contexto de 

exclusão social e altos índices de pobreza, os pais realmente possuem opções de escolha. 

Apesar de saber que a educação infantil muitas vezes é responsável por dar as 

crianças a alimentação e o cuidado que a família, por causa da desigualdade de recursos, não 
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possui, ela não deve substituir a família e nem trabalhar com práticas de escolarização 

tradicionais (OLIVEIRA, 2010).  

Durante as últimas décadas, várias transformações ocorreram no que se refere à 

legislação da área. Na Emenda Constitucional n. 59/2009, vemos que a educação infantil a 

partir dos quatro anos a cinco anos, deixa de ser uma opção da família para entrar no ensino 

obrigatório. Importante destacar que ela se apresenta atualmente como opção da família no 

que se refere à freqüência das crianças de zero a três anos, ou seja, na creche. Já a Resolução 

CNE/CBE n. 05/2009, traz as novas Diretrizes Nacionais Curriculares para a Educação 

Infantil (VIEIRA, 2011). Essas transformações contribuíram para o movimento de 

valorização do profissional de Educação Infantil e para a difusão da importância dessa 

primeira etapa da educação básica para o desenvolvimento e formação das crianças.  

Ao longo de nossa pesquisa nas creches públicas, percebemos que há informação 

disponível aos educadores, como podemos ver na Imagem 14, o cartaz defendendo a educação 

infantil como direito da criança e da mãe. 

 

 
Imagem 14: Cartaz presente nos corredores da creche Zilma (região central) 

        Fonte: Thaís Oliveira de Souza, julho de 2012. 
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Vemos hoje a criança não como um ser passivo, que não possui conhecimento, 

vontades, desejos, mas sim como sujeitos produtores de cultura, de práticas sociais. 

Poderíamos dizer que as crianças, segundo Oliveira (2010) são, 

 
[...] aquelas “figurinhas” curiosas e ativas, com direitos e necessidades, que 
precisam de um espaço diferente tanto do ambiente familiar, onde são objeto de 
afetos de adultos (em geral, adultos muito confusos), quanto do ambiente escolar 
tradicional, freqüentemente orientados para a padronização de condutas e ritmos e 
para avaliações segundo parâmetros externos à criança (OLIVEIRA , 2010, p. 45). 

 

A idéia de estágios e etapas de desenvolvimento, difundida pela psicologia ao longo 

do século XX foi bastante valorizada, tal fato anulou as diferenças individuais e sociais, além 

de postular parâmetros através de uma visão adultizada, onde a criança teria que passar por 

fases previamente postuladas para se tomar o adulto desejado. Estudos complementares nos 

campos da sociologia e antropologia ampliaram essa visão, 

 
A infância, assim, passa a ser compreendida como vivência de uma alteridade, que 
inscreve suas marcas na cultura, definindo uma lente própria – a cultura infantil. Ao 
mesmo tempo, permite superarmos uma visão etapista, que impõe à criança uma 
infantilização de sua experiência. Nesse sentido, indica-se a compreensão da criança 
como sujeito social, com uma produção cultural diferenciada, embora não exclusiva, 
cujas marcas se mostram presentes também na produção cultural mais ampla, em 
que o infantil não é sinônimo de infantilizado (GOUVÊA, 2009, p. 20 - 21). 

 
A criança partilha valores sociais, experiências, hábitos através de inúmeras 

linguagens, em seu lugar social, produzindo uma cultura particular.  

 
Enquanto sujeito de cultura e na cultura, a criança apropria-se da linguagem a partir 
de seu lugar social, como sujeito definido pela condição infantil. Condição que 
socialmente faz dela o Outro, representado como marcado pela incapacidade da 
compreensão e uso da linguagem adulta (GOUVÊA, 2009, p. 14). 

 
O acesso a uma educação de qualidade a esse sujeito de direitos é garantido por lei, 

porém a consolidação desse direito ainda é algo a ser conquistado, principalmente quando nos 

referimos a Educação Infantil, visto que grande parte de sua legislação se concentra a partir da 

década de 1980. Entendemos aqui que uma educação de qualidade também se baseia na 

capacidade e qualificação dos seus profissionais, como também em sua valorização, como 

deixa claro o documento elaborado pela Associação Nacional pela Formação dos 

Profissionais da Educação (ANFOPE), Associação Nacional de Política e Administração da 

Educação (ANPAE), Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 

(ANPED), Centro de Estudos Educação e Sociedade (CEDES), Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Educação (CNTE) e Fórum Nacional de Diretores de Faculdades e Centros 
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de Educação ou Equivalentes das Universidades Públicas Brasileiras (FORUMDIR), sobre a 

Prova Nacional de Concurso para o Ingresso na Carreira Docente: Educação Infantil e anos 

iniciais do Ensino Fundamental (ANFOPE, 2011),  

 
A construção de uma escola pública de qualidade demanda profissionais de 
qualidade, isto é, com sólida formação intelectual, política, cultural e pedagógica, 
bem como com condições adequadas para a realização do trabalho docente. Essas 
condições se concretizam por meio de uma carreira docente que valorize o trabalho 
coletivo, a participação docente na construção e efetivação do projeto pedagógico da 
escola, a permanência e dedicação a uma única unidade educacional, com jornada de 
trabalho que inclua as atividades de interação com os educandos e aquelas relativas 
ao estudo, planejamento e avaliação; por meio da garantia de formação contínua 
como direito fundamental da profissão docente (ANFOPE, 2011, p. 7). 
 

A ANFOPE se mostrou contrária ao Exame Nacional de Ingresso na Carreira 

Docente, defendendo a realização de Concurso público de títulos e provas. Ela defende ainda 

que a organização curricular dos cursos deve estar fundamentada numa formação teórica 

sólida, aglutinando a pesquisa na formação e fomentando um compromisso social e político 

no trabalho docente (BRZEZINSKI, 2011).  

Os avanços, desde o fim do regime militar, são inúmeros, porém ainda temos pela 

frente grandes desafios e lutas. Várias associações e órgãos ligados a academia estão 

empenhados na discussão e promoção de uma educação básica de qualidade. Estudos não só 

no Brasil, mas em países da Europa, como O Projecto de Desenvolvimento de Qualidade em 

Parcerias, adaptação feita pelo governo português, do projeto inglês EEL (Effective Early 

Learning), busca o melhoramento da qualidade da educação e aprendizagem das crianças na 

Educação Infantil. 

A questão do assistencialismo ainda faz com que as propostas para creches e pré-

escolas enfatizem mais ora o cuidado, ora o educar, apresentando uma dificuldade de 

integração destas tarefas. “Hoje, na educação infantil, o debate centra-se na autonomia de 

cada creche e pré-escola para elaborar e desenvolver seu projeto pedagógico e na necessidade 

de que esse projeto se comprometa com padrões de qualidade” (OLIVEIRA , 2010, p. 47). 

Muitas pessoas argumentam que nosso país não necessita mais de leis, e sim do 

cumprimento delas. A prática de nossos direitos com certeza é algo a ser buscado e destacado, 

porém não nos esquecemos que ainda temos muito a lutar, a questionar, a transformar. As 

políticas públicas precisam ser ações direcionadas para o bem da sociedade, privilegiando não 

só o direito individual, mas também, os direitos humanos de todos. 

A democracia é um processo prolongado, “pelo qual a soberania popular vai 

controlando e aumentando os direitos e os deveres (...) implicando avanço muito grande 
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dentro da sociedade” (VIEIRA, 2001, p. 13), que este processo está em andamento e que com 

a mobilização da sociedade esperamos conquistar cada vez mais espaço, para que o público 

seja realmente público e o nosso país seja realmente nosso. 

O direito a educação de qualidade, já é garantido por lei a todos os cidadãos, 

precisamos agora assegurar que na prática essa qualidade realmente exista. Sobre essa 

questão, parece não haver dúvidas de que isso passa pela valorização da docência, o que na 

educação infantil se materializa pelo aumento dos salários dos professores e o aumento da 

qualificação e do nível de instrução destes sujeitos, dando atenção não só a formação inicial, 

mas também a formação continuada. 

Mesmo com tantos desafios e tensões, a certeza de que é importante continuar 

lutando pelos nossos direitos não diminui ou se camufla. “Os direitos gerados dentro da 

cidadania só se transformam em leis, em imperatividade jurídica, quando são conquistados e 

impostos.” (VIEIRA, 2001, p. 13). 

O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, LEI Nº 8.069, de 1990, faz 

referencia ao direito à Educação e à Cultura, em seu Artigo 53, estipula que a criança, assim 

como o adolescente, possui ao direito à educação, objetivando o exercício da cidadania e 

desenvolvimento pessoal. Dentre os pontos assegurados, está o respeito às crianças dos 

educadores. No Artigo 58 temos, “No processo educacional respeitar-se-ão os valores 

culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, 

garantindo-se a estes a liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura.” 

Na primeira parte da pesquisa obtivemos dados sobre as instituições. Observamos 

que grande parte delas funciona em prédios adaptados que não atende as exigências da 

Resolução Municipal de Funcionamento das creches. Sabemos que durante o ano de 2012, 

novas creches foram construídas, porém, verificamos nas creches já existentes, que o número 

de crianças tentando uma vaga é muito grande. Em nenhuma das creches havia listas de 

espera, algumas diretoras nos informaram que há tempos atrás estas listas existiam, mas agora 

elas não poderiam mais ser feitas. O que encontramos foram pedidos de conselhos tutelares 

para abertura de vagas. Vemos que não há mais listas de espera, mas o ato de não se fazer 

mais listas não apagou o fato de haver inúmeras crianças a espera de uma vaga. Para essa 

questão, lembremo-nos: Educação Infantil, direito da criança. Logo nos vem à mente o que 

Vieira (2001) diz sobre o período que surge após 1988: “política social sem direitos sociais”.  

Ao refletir sobre tal ponto pensamos em como a comunidade pode lutar pelos seus direitos, 

porém, caímos em outra questão observada em nossa pesquisa, a população que faz uso desse 

serviço público é em sua maioria carente e sem instrução. Vemos a partir daí, que é preciso 
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um trabalho de conscientização para toda a população, mostrando que a educação infantil é 

mais do que o simples cuidar e que não é um favor dos órgãos públicos, mas sim um dever 

deles.  

Sabemos que a realidade desta população é um ponto muito delicado a ser tratado. 

Muitas crianças passam por situações difíceis em suas casas, de modo que a creche, mesmo 

com problemas a serem resolvidos, ainda é um lugar de tranquilidade e segurança. 

Presenciamos casos em que os pais precisavam deixar seus filhos na creche para que eles 

tivessem o que comer durante o dia.  

 
No final de nossa conversa, chegou uma mãe para fazer a matricula da filha. A mãe 
com ensino médio incompleto, três filhas (duas de colo), marido desempregado, 
precisava também de uma declaração para poder dar entrada no Programa Bolsa 
Família, visto que não tinha nenhuma renda familiar. Algo que me chamou atenção 
foi o fato dela perguntar a vice-diretora se no dia que ela não tivesse como mandar 
“fraldas” para a creche, se as crianças poderiam ir. A vice-diretora, disse que o ideal 
é trazer a fralda, mas caso não tenha condições podia trazer as crianças que elas não 
deixariam de ir à creche por causa disso. Nessa situação, a direção informaria as 
professoras do caso (DIÁRIO DE CAMPO, agosto de 2012).  

 
De repente, um bebê muito calminho vem em minha direção, ele quer mostrar as 
coisinhas dele. Ele me mostra a sandália do Patati Patata. Depois a professora chega 
e diz que é hora de trocar de roupa para ir jantar. O menino calminho não tem short, 
nem cueca limpa, a auxiliar comenta: - Ah, esse menino aí, dá até pena, a mãe tem 
quatro filhos, cada um de um pai diferente [...] (DIÁRIO DE CAMPO, agosto de 
2012). 

 

Mesmo a creche sendo vista por muitas famílias como um lugar seguro, sabemos que 

há muito a ser melhorada. Através da instrução, da educação, a população poderá lançar um 

olhar crítico e não subserviente sobre os aparelhos públicos, monitorar, avaliar e lutar por seus 

direitos. “A educação como prática social humana possibilita um posicionar-se histórico do 

indivíduo e, nessa perspectiva, o educador pode ser um mediador entre esse indivíduo e a 

vastidão do conhecimento produzido pela humanidade ao longo da história” (DIAS; 

MACHADO; NUNES, 2009, p. 14). Acreditamos que nesse processo educativo, todos 

deverão estar envolvidos, governo, comunidade e escola.  

 
 

2.2. Formação Docente na educação infantil: retratos da pesquisa 

  

Como já mencionado anteriormente, a partir da década de 1980 vimos um maior 

número de documentos direcionados a promoção e a docência na Educação Infantil. Um 

documento que faremos referência ao longo do trabalho é a Resolução SEC nº 9 de 18 de 
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maio de 2010 (Municipal - João Pessoa), que fixa normas para o credenciamento e 

autorização das Instituições Infantis públicas e privadas a funcionarem na capital paraibana. 

A Resolução, em seu Capítulo V, estabelece para a cidade de João Pessoa que, 

 
Art. 14. O docente para atuar na educação infantil deverá ser formado em nível 
superior, em curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, em Universidades e 
Institutos Superior de Educação; admitida como formação mínima, em curso 
Normal Superior, ou oferecida em nível médio, na modalidade Normal. 
§ 1º Nas classes de Educação Infantil, além do professor, poderá haver monitores na 
condição de estagiários, sendo estudantes do Curso Normal em nível médio e/ou de 
nível superior, respectivamente. 
§ 2º A partir de Janeiro de 2010, apenas serão admitidos professores, no ensino 
infantil, com a habilitação exigida no caput deste artigo. 
 

Na nossa pesquisa em cinco CREIs na capital paraibana encontramos um cenário 

bem distinto do que a legislação prevê. No quadro 2, vemos que dos 14 professores 

participantes, 2 deles possuem apenas o magistério, 6 ainda estão cursando o ensino superior 

em pedagogia, e 6 tem o ensino superior em pedagogia concluído. Porém, em 3 berçários 

pesquisados não há professores, apenas auxiliares. As justificativas para esse fato circulam em 

torno do mesmo ponto, a falta de contratação de profissionais pelo órgão público. Nos três 

CREIs (região central, oeste e norte) as auxiliares relatam que até o ano passado havia 

professoras responsáveis pelos berçários, porém, por causa de aposentadorias, as professoras 

saíram, e apesar das diretoras solicitarem novas funcionárias, ainda não havia previsão de 

contratação, até o presente momento.   

 
Quadro 2: Formação dos professores participantes 

Salas Magistério 
Cursando 
superior 

Superior 
concluído Total 

Berçário 1 0 1 2 
2 anos 0 3 3 6 
3 anos 1 3 2 6 
Total 2 6 6 14 

 

Como podemos ver no quadro 3, a formação dos auxiliares, reconhecidos na rede 

como monitores, é bem aquém do que a legislação prevê. Notemos que dos 37 auxiliares, 11 

só possuem o ensino fundamental, 22 tem o ensino médio e apenas 4 estão cursando o ensino 

superior. Segundo vimos na legislação municipal, para ser monitor essas pessoas deveriam 

estar na condição de estagiários estudando o ensino normal ou superior. Observando o quadro, 

apenas quatro pessoas do total de 37 auxiliares se encaixam neste perfil. 
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Quadro 3: Formação dos auxiliares participantes 

Salas Fundamental 
(1ª parte) 

Fundamental 
(2ª parte) 

Ensino 
Médio 

Cursando 
superior 

Total 

Berçário 4 6 12 1 23 
2 anos 0 1 7 0 8 
3 anos 0 0 3 3 6 
Total 4 7 22 4 37 

 
Segundo Oliveira (2010), 

 
A profissionalização dos educadores que trabalham na educação infantil é um 
processo cultural que depende da função atribuída à creche e à pré-escola. [...] a 
concepção assistencialista, tradicionalmente usada para nortear o trabalho realizado 
nas creches - particularmente naquelas que atendem crianças filhas de famílias de 
baixa renda -, fez com que pessoas sem qualificação profissional específica fossem 
recrutadas para cuidar das crianças e interagir com elas (OLIVEIRA, 2010, p. 23 - 
24). 

 

Acompanhamos na creche Marineide o depoimento de uma auxiliar durante a 

observação da prática docente: “A mãe não cuida, a prefeitura paga a gente pra cuidar, são como 

meus filhos” (Auxiliar - Berçário - Creche Marineide/Zona Norte).  

Historicamente a educação das crianças em idade pré-escolar era tida como uma 

função familiar, mais precisamente maternal. A creche inicialmente vista como refúgio 

assistencialista, uma ação voltada para a população de baixa renda, aparece como uma 

substituta para a família, limitando-se aos cuidados físicos das crianças, e preparando-a na 

pré-escola para a vida escolar. Vemos hoje que a educação infantil não pode ser vista apenas 

como o cuidado das necessidades físicas dos pequenos, deixando-os confortáveis e 

alimentados, mas também privilegiando o educar, a criação de um ambiente propício ao 

desenvolvimento físico, moral e psicológico da criança. “Incluem a criação de um ambiente 

que garanta a segurança física e psicológica delas, que lhes assegure oportunidades de 

exploração e de construção de sentidos pessoais, que se preocupe com a forma pela qual elas 

estão se percebendo como sujeitos” (OLIVEIRA, 2010, p. 47). 

Para refletir sobre pontos da formação docente, como a escolha da profissão, o 

aumento da qualificação etc., analisamos todas as questões presentes na ficha de informações 

de professoras e auxiliares que foi extraída e adaptada do Manual DQP. As respostas das 

participantes passaram por um processo de Análise de Conteúdo (Bardin, 2002). Inicialmente 

foi realizada uma leitura flutuante que suscitou algumas categorias, os critérios da 

categorização utilizados foram o semântico e o léxico, ou seja, agrupamos as palavras e os 

temas em categorias temáticas e segundo o sentido, termos sinônimos. As unidades que 

fugiram ao questionamento foram colocadas na categoria “não categorizável”.     
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Percebemos na pesquisa de campo, que algumas auxiliares ao responderem sobre o 

porquê escolheram a profissão de educadora, relataram que foi por necessidade e por acaso, 

fato preocupante e que reflete na qualidade da educação. Na tabela 2 podemos ver as 

respostas das auxiliares à questão sobre que fatores as levaram a escolher a profissão.   

 

Tabela 2: Respostas dos auxiliares a questão sobre que fatores levaram a escolher a profissão de 
educador 

Categorias Descritores Respostas exemplares f % 

Elementos 
ligados as 
crianças 

Referem-se ao gostar e ao 
cuidar de crianças, de 
ensiná-las, de estar em 

contato com elas 

Gosta de crianças; gosta de 
brincar com crianças; gosta 

de estar em contato com 
crianças; cuidar da filha; 

ser babá 

19 51,3% 

Necessidades, 
oportunidades e 
o acaso 

Referem-se ao fato da 
profissão não ser uma 

escolha e sim uma 
necessidade 

Necessidade; oportunidade 16 42,1% 

Escolhas feitas 
desde a infância 

Referem-se decisões feitas 
desde criança 

Desde criança eu quis; 
desde pequena eu queria. 

1 2,6% 

Ensinar Refere-se ao gosto por 
ensinar 

Gosto de ensinar 1 2,6% 

Total 37 100 

 
 

Percebemos que o maior motivo levantado foi o de gostar muito de crianças, com 

51,3%, seguido da necessidade e do acaso com 42,1%, e em menor número questões ligadas a 

escolhas de infância (2,6%) e o ensinar (2,6%). 

Entre os professores, também percebemos na tabela 3, os elementos ligados as 

crianças em primeiro lugar, com 35,7%, seguido de escolhas feitas na infância, 28,5%, 

influência externa de amigos e parentes (21,4%), e a questão da necessidade e oportunidades, 

(7,14%). 

 
 

Tabela 3: Respostas dos professores a questão sobre que fatores levaram a escolher a profissão de 
educador 

Categorias Descritores Respostas exemplares f % 
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Elementos 
ligados as 
crianças 

Referem-se ao gostar de 
crianças, de ensiná-las, de 
estar em contato com elas 

Gosta de crianças; gosta de 
brincar com crianças; gosta 

de estar em contato com 
crianças 

5 35,7% 

Necessidades e 
oportunidades 

Referem-se ao fato da 
profissão não ser uma 

escolha e sim uma 
necessidade 

Necessidade 1 7,14% 

Incentivo 
externo 

Refere-se aos incentivos de 
pessoas externas 

Família; amigos 3 21,4% 

Escolhas feitas 
desde a 
infância 

Referem-se decisões feitas 
desde criança 

Desde criança eu quis; 
desde pequena eu queria. 

4 28,5% 

Não desejo de 
fazer o curso 

Resposta que se refere ao 
não desejo de fazer o curso 

Fiz o curso por fazer 1 7,14% 

Total 14 100 

 
 

Podemos perceber pelos dados que tanto auxiliares e professores, colocam a questão 

de gostar de criança não apenas como um fator necessário para se trabalhar com elas, mas 

sim, como o fator impulsionador para a escolha da profissão. Observamos que questões como 

a profissionalização, o ensinar e educar não são muito mencionados.  

Em relação ao tempo de trabalho na educação infantil dos professores, vemos no 

quadro 4 que quando se fala em anos trabalhos na educação infantil de forma geral, ou seja, 

considerando também outros estabelecimentos, temos a maior média de 5 a 10 anos e 10 a 20 

anos. 

 

Quadro 4: Anos de trabalho dos professores na educação infantil 
Professores/ 

Salas 
Menos 

de 1 ano 
De 1 ano 
a 5 anos 

De 5 anos 
a 10 anos 

De 10 anos 
a 20 anos 

Mais de 
20 anos 

Total 

Berçário 0 0 1 0 1 2 
2 anos 0 2 2 2 0 7 
3 anos 0 0 2 3 0 6 
Total  0 2 5 5 1 14 

 
 

Em relação ao tempo de trabalho na educação infantil dos auxiliares, vemos no 

quadro 5 que quando se fala em anos trabalhados na educação infantil de forma geral, ou seja, 
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considerando também outros estabelecimentos, temos a maior média de 1 a 10 anos de 

trabalho. 

 
Quadro 5: Anos de trabalho dos auxiliares na educação infantil 

Auxiliares
/ Salas 

Menos 
de 1 ano 

De 1 ano 
a 5 anos 

De 5 anos a 
10 anos 

De 10 anos 
a 20 anos 

Mais de 
20 anos 

Total 

Berçário 2 8 8 5 0 23 
2 anos 1 2 2 2 0 7 
3 anos 0 1 3 0 1 5 
Total  3 13 13 7 1 37 

 
Em relação às participantes desta primeira etapa, como já relatamos anteriormente, 

37 delas são auxiliares/monitoras e 14 professoras, ou seja, temos mais que o dobro de 

auxiliares em comparação a professores. Todas as participantes são mulheres. A média de 

idade das auxiliares são 38,4 anos; 75,7% delas têm filhos, sendo a média de dois filhos. A 

média de idade para as professoras são 39,7 anos; 66,6% têm filhos, sendo média de 1,8 

filhos. 

Sobre a formação docente inicial, a média de tempo que as participantes terminaram 

os estudos é a seguinte: as auxiliares com 9,7 anos de término, ou abandono dos estudos e 

professoras com 3,75 anos. O desvio padrão é de 9,36 anos, ou seja, há muita variabilidade 

em relação ao tempo de término dos estudos entre as participantes da pesquisa. 

Investigando acerca dos cursos que as participantes fizeram e gostariam ou não de 

fazer, encontramos o seguinte resultado: Os cursos que as professoras mais frequentaram 

foram: Atividades lúdicas e jogos (46,6%) e Novas tecnologias - computadores (46,6%). O 

curso que foi mais relatado como mais presente na região foi, Atividades lúdicas e jogos 

(13,3%). Os cursos que elas mais gostariam de fazer são: Educação Multicultural/igualdade 

de oportunidades (93,3%) e Trabalho com os pais (93,3%). Os cursos que elas menos 

gostariam de fazer são: Documentação pedagógica (33,3%); Administração/gestão de escolas 

(33,3%); e Observação, planejamento e avaliação (33,3%). Já as áreas curriculares que as 

professoras mais estudaram em cursos são: Linguagem oral e abordagem a escrita (33,3%) e 

Matemática (33,3%). Área curricular que as professoras mais gostariam de estudar em cursos 

é a Formação pessoal e social (86,6%) e a área curricular que elas não gostariam de estudar 

em cursos é Matemática (33,3%). 

Para as auxiliares, os cursos que elas teriam muito interesse em fazer são: 

Desenvolvimento das crianças (94,6%) e Primeiros socorros educação para a saúde (89,9%). 

Este segundo curso foi muito enfatizado verbalmente pelas auxiliares, algumas delas 

relataram que são frequentes os casos de engasgamento de crianças. Uma auxiliar disse já ter 
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solicitado ao órgão público esse curso, porém a resposta é que se as educadoras quiserem, elas 

têm que ir ao órgão público para assistir o curso fora da creche, este fato inviabiliza o acesso 

das educadoras, porque elas não possuem tempo disponível para tal ação. Os cursos que os 

auxiliares são indiferentes: Observação, avaliação e registro (21,6%) e Orientações 

curriculares (21,6%). O curso que traz pouco interesse em fazer é Legislação (24,3%). 

Oliveira (2010) nos traz a atenção para o fato de que a ampliação da escolaridade dos 

professores, não tem necessariamente modificado a qualidade docente. Muitos profissionais 

estão desanimados com as condições de trabalho e ao buscarem, por exemplo, um curso 

superior, percebem que o aprendizado é superficial e os currículos estão desatualizados. 

Ainda em relação à Resolução SEC nº 9 de 18/05/2010 no artigo 14, temos, 

 
§ 3º Cabe aos órgãos e instituições integrantes do Sistema Municipal de Ensino 
viabilizar estratégias para a formação de professores não habilitados, em exercício 
nas instituições de educação infantil. 
§ 4º A formação e a capacitação a que se refere o parágrafo anterior deverão atender 
aos objetivos da Educação Infantil, às características da criança de zero a cinco anos 
de idade, bem como às necessidades e desafios de se construir uma educação 
inclusiva nesse nível de ensino. 

 

Com relação aos dados da formação dos educadores, percebemos que os 

profissionais participam anualmente da Formação Continuada da Prefeitura. Aos serem 

questionadas sobre como é a formação continuada que elas participam, nenhuma educadora 

conseguiu afirmar com precisão quando foi realizada a última formação. Também vimos que 

nenhuma das participantes soube informar quando será a próxima formação. Perguntadas 

sobre os temas que são tratados neste momento de formação, apenas uma pequena parcela 

soube dizer vagamente o que é estudado, a maioria se limitou a dizer que não se recorda de 

nada, nem da temática. Esses dados foram bem expressivos de modo que nos instigaram a 

buscar informações sobre como são realizadas estas formações continuadas.  

A Formação Continuada dos Trabalhadores em Educação se foca em uma 

perspectiva de educação inclusiva. O principal objetivo é “criar um ambiente onde seja 

possível discutir o trabalho em equipe, a formação de redes e a necessidade da aplicação 

desses conceitos dentro de sala de aula” (Portal Educação da Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura - SEDEC). Em 2012 ela se realizou nos meses de agosto, setembro, 

outubro e novembro, tendo encontros a cada mês. Pela implementação das novas tecnologias 

e da inclusão digital, o sistema é veiculado na mídia como sendo um avanço significativo na 

área educacional. Em relação à creche, a duas turmas distintas para a formação, grupo 1: 
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profissionais do berçário (crianças de quatro meses a um ano e onze meses) e grupo 2: 

profissionais de dois e três anos. 

Das 51 participantes da primeira etapa da pesquisa 40 fizeram o curso de formação 

da prefeitura e 11 não fizeram. A média de anos de participação é de 3,7 anos. Para ilustrar o 

fato, trazemos o nosso encontro com uma auxiliar que ao ser questionada sobre a formação 

continuada, falou que não se lembrava do tema que tinha sido abordado, lembrava-se apenas 

que a palestrante solicitou que as educadoras desenhassem em um papel o que seria para elas 

a infância e depois cada uma explicava o seu desenho, 

 
Outra participante que gostaria de chamar a atenção é uma berçarista7, ela disse que 
já participou de várias formações continuadas dos órgãos públicos. Uma em questão, 
ela lembra que a palestrante solicitou para que as professoras fizessem um desenho 
que representasse a sua infância. Ela disse que o que representava a infância era uma 
lavanderia. Segundo ela, uma coisa que a marcou muito foi o fato da sua mãe 
sempre a esquecer por horas na lavanderia (DIÁRIO DE CAMPO, agosto de 2012). 

   

Vemos no relato da berçarista elementos que poderiam ser trabalhados na formação 

continuada de modo a refletir sobre a prática profissional, como por exemplo, a questão do 

amparo, da atenção dada à criança, a necessidade de afeto que o adulto deve possuir. 

Perguntamo-nos como esse conteúdo foi trabalhado. 

Percebemos que na legislação municipal o confronto teoria e prática na formação 

está presente, 

 
Art. 16. O Sistema Municipal de Ensino promoverá, para os seus profissionais de 
educação infantil, programas de formação continuada sobre os avanços da ciência 
incorporados às práticas pedagógicas, atendendo aos objetivos da educação e às 
características da criança de zero a cinco anos (CMEJP, Resolução SEC, 2010). 

 

Segundo Candau (1996), na perspectiva clássica da formação de professores, temos a 

ênfase na ‘reciclagem’, ou seja, na atualização da formação inicial destes profissionais. São 

considerados assim, como formação de professores os cursos promovidos pelo próprio 

governo, pelas secretarias de educação e/ou a participação em eventos, congressos, encontros 

orientados de alguma forma ao desenvolvimento profissional. “Trata-se, portanto, de uma 

perspectiva em que enfatiza a presença nos espaços considerados tradicionalmente como o 

lócus de produção do conhecimento, onde circulam as informações mais recentes, as novas 

tendências e buscas nas diferentes áreas do conhecimento” (CANDAU, 1996, p. 141). 

Segundo Oliveira-Formosinho e Kishimoto (2002), outra forma de formação que 

costuma acontecer é um treinamento descontínuo, pontual e segmentado. Este tipo de 

                                                 
7 Nome dado as monitoras/auxiliares do berçário. 
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formação, além de não conseguir o progresso da carreira dessas pessoas leigas, não as leva a 

uma maior escolarização. 

Chegamos junto com Candau (1996) à seguinte reflexão: se considerarmos o 

conhecimento como um processo de construção que também se dá na prática docente 

reflexiva e crítica, essa visão clássica não traz em si a dicotomia entre teoria e prática? 

Na ficha de informações dos professores e dos auxiliares, coletamos algumas 

informações sobre a prática docente, por exemplo, como as educadoras acreditam que essa 

prática pode ser melhorada. Percebemos que, na tabela 4, a maioria das professoras, 57,1%, 

relata que é necessário realizar mais cursos, segue-se a isso, ter mais tempo para planejar as 

aulas, 14,3%. 

 
 

Tabela 4: Respostas dos professores a questão sobre como melhorar a sua atividade profissional 

Categorias Descritores Respostas exemplares F % 

Mais cursos 
Referem-se fazer cursos, 
estudar mais, se 
aperfeiçoar 

Mais cursos; mais 
capacitações; um curso 
superior 

8 57,1% 

Mais tempo 
Referem-se ao pedido de 
mais tempo para planejar, 
descansar 

Tempo para planejar; mais 
tempo 

2 14,3% 

Nada Referem-se a nada ter a 
melhorar 

Nada 1 7,14% 

Inclusão de 
conteúdo  

Referem-se à inserção de 
uma nova forma de 
trabalhar com as crianças 

Trabalhar com artes, o faz 
de conta 

1 7,14% 

Não categorizável 
Referem-se a respostas que 
não puderam ser 
categorizadas 

Não quer sala de aula; quer 
sair da creche 

2 14,3% 

Total 14 100 

 
  

A questão de ter necessidade de mais tempo para o planejamento e organização do 

trabalho docente é visível. Nas observações realizadas em sala de aula, vemos que as 

professoras frequentemente fazem atividades de avaliação, planejamento, confecção de 

materiais educativos, como podemos observar no trecho a seguir, 

 
A sala é minúscula, os bebês estavam com alguns brinquedos nas mãos. Enquanto 
isso, a professora estava sentada na mesa, corrigindo atividades dos pequenos. A 
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auxiliar estava olhando e limpando bebês que faziam xixi na fralda. Durante todo o 
tempo que permaneci na sala, a professora continuou na mesma posição sem olhar 
para as crianças. No final, na hora de ir almoçar, a professora deixou as crianças a 
cargo da auxiliar e começou a falar no telefone (DIÁRIO DE CAMPO, creche 
Tizuko, agosto de 2012). 

 

Tal questão se mostra demasiadamente séria, visto que ao tomar tais atitudes, as 

crianças são as mais prejudicadas, já que a relação educador/criança fica comprometida. 

Na tabela 5, vemos que segundo as auxiliares, também é necessário ter mais cursos, 

59,5%. Uma parcela significativa de 29,3%, não sabe responder, e 8,10% relata que é 

necessário ter mais recursos.  

 
 

Tabela 5: Respostas dos auxiliares a questão sobre como melhorar a sua atividade profissional 

Categorias Descritores Respostas exemplares f % 

Mais cursos 
Referem-se fazer cursos, 
estudar mais, se 
aperfeiçoar 

Mais cursos; mais 
capacitações; um curso 
superior 

22 59,5% 

Mais recursos e 
pessoal, fazer 
concurso 

Referem-se ao pedido de 
mais recursos materiais e 
pessoal 

Um professor; Recursos de 
sala 3 8,10% 

Nada, não sabe 
Referem-se a nada ter a 
melhorar, ou não sabe Nada; não sabe 9 24,3% 

Ter 
reconhecimento  

Referem-se a ter 
reconhecimento, 
valorização 

Ser reconhecida 1 2,7% 

Não categorizável 
Referem-se a respostas que 
não puderam ser 
categorizadas 

Ter domínio da sala; Quer 
mudar de profissão 2 5,4% 

Total 37 100 

 
  

Apesar da maioria dos auxiliares dizerem que é necessário mais cursos, uma parcela 

significativa, quase um quarto delas, não sabem, ou acreditam que não há nada a se fazer. Tal 

dado é bastante preocupante, pois demonstra uma falta de reflexão sobre a própria prática e a 

falta de perspectiva de um melhoramento de suas ações. A mesma categoria, em relação às 

professoras, que possuem uma maior qualificação é de 7,14%. Refletimos então através dos 

dados que ao mesmo tempo em que as educadoras parecem ter consciência da necessidade de 

aprimoramento da prática educativa, elas em sua maioria, não se recordam e nem se mostram 
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comprometidas, como vimos anteriormente, com a formação continuada que participam 

anualmente do órgão público. 

Outro questionamento que realizamos é sobre as dificuldades encontradas pelas 

educadoras para melhorar a prática profissional. Na tabela 6, vemos que 28.5% relata a falta 

de recursos, e 35,7% também não sabe responder essa pergunta. As questões financeiras 

foram abordadas com 14,3%. 

 
 

Tabela 6: Respostas dos professores a questão sobre as dificuldades para melhorar a prática 
profissional 

Categorias Descritores Respostas exemplares f % 

Falta de 
conhecimentos 

Referem-se a falta de 
conhecimentos 

O curso superior não 
prepara para a prática 1 7,14% 

Falta de tempo e 
recursos 

Referem-se a falta de 
tempo pra planejar e 
recursos materiais e 
pessoal 

O tempo; a falta de 
recursos; sem 
planejamento; sem 
professor 

4 28,5% 

Nada, não sabe 
Referem-se não ter 
dificuldades ou não saber 

Nada; nenhuma; não sabe 5 35,7% 

Questões 
financeiras  

Referem-se a questões 
financeiras que não 
permitem fazer cursos, se 
especializar 

O financeiro 2 14,3% 

Não categorizável 
Referem-se a respostas que 
não puderam ser 
categorizadas 

Oportunidade; tem que 
seguir o planejamento 2 14,3% 

Total 14 100 

 
 
 

Percebemos que o dado significativo de 35,7%, respondendo que não sabem quais 

seriam as dificuldades encontradas para melhoria da prática profissional pode indicar também 

uma falta de reflexão do trabalho docente, uma estagnação. Na tabela 7, nas respostas das 

auxiliares, percebemos que o número que não sabe, ou que responde que não possui nenhuma 

dificuldade, aumenta para 45,9%. Em seguida vemos, falta de tempo e recursos, 24,3%, e a 

falta de cursos, 8,10%. 
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Tabela 7: Respostas dos auxiliares a questão sobre as dificuldades encontradas para melhorar a prática 
profissional 

Categorias Descritores Respostas exemplares f % 

Falta de cursos 
Referem-se a falta de 
cursos existentes 

Não á cursos; poucos 
cursos; falta oportunidade 3 8,10% 

Falta de tempo e 
recursos 

Referem-se a falta de 
tempo pra planejar e 
recursos materiais 

O tempo; a falta de 
material 9 24,3% 

Nada, não sabe 
Referem-se não ter 
dificuldades ou não saber 

Nada; não sabe 17 45,9% 

Questões 
financeiras  

Referem-se a questões 
financeiras que não 
permitem fazer cursos, se 
especializar 

O financeiro 2 5,4% 

Vontade de mudar 
de profissão 

Refere-se à vontade de 
mudar de profissão 

Quer mudar de profissão 1 2,7% 

Não categorizável 
Referem-se a respostas que 
não puderam ser 
categorizadas 

Não tem domínio da sala;; 
O questionário da 
prefeitura é difícil; a 
distância de casa; a 
coordenação. 

5 13,5% 

Total 37 100 

 
 
 

Na tabela 8, temos as respostas das professoras à questão sobre quem ou o que 

poderia ajudar na prática profissional. A maioria, 35,7,3%, relata que a ajuda deveria vir dos 

órgãos públicos. 21,4% relatam que são necessários mais conteúdos e atividades voltadas para 

cada faixa etária. Temos ainda evidenciada a necessidade de mais profissionais, 14,3%. 

 
 
Tabela 8: Respostas dos professores a questão sobre quem ou o que pode ajudar na prática profissional 

Categorias Descritores Respostas exemplares f % 

Os órgãos do 
governo 

Referem-se aos órgãos 
governamentais 

Prefeitura; secretaria; 
governo 5 35,7% 

Mais conteúdos e 
atividades 
especificas para a 
faixa etária e 
projetos 

Referem-se à necessidade 
de se ter mais conteúdos e 
atividades especificas para 
cada faixa etária 

Mais atividades para 
crianças de 2 anos; mais 
conteúdos; mais projetos 

3 21,4% 
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A universidade 
Refere-se a uma maior 
abertura da universidade 

A universidade sendo mais 
aberta 1 7,14% 

Questões da 
própria 
profissional  

Referem-se a questões da 
própria pessoa 

Depende dela própria 1 7,14% 

Mais pessoas 
Refere-se a ter mais 
pessoas ajudando no 
trabalho diário 

Um professor; mais uma 
monitora 2 14,3% 

Não categorizável 
Referem-se a respostas que 
não puderam ser 
categorizadas 

As crianças; oportunidades 2 14,3% 

Total 14 100 

 
  

Na questão da necessidade de mais conteúdo e atividades voltadas para cada faixa 

etária específica de crianças, percebemos que a dificuldade das profissionais se delineia tanto 

na falta de conhecimentos dos parâmetros nacionais da educação infantil, quanto na falta de 

preparo prático de formações que busquem preencher essa lacuna.  

Na tabela 9, vemos que a maioria das auxiliares relata não saber, ou que não há quem 

possa ajudar na melhoria da sua prática profissional, com 37,8%. Voltamos então ao ponto da 

falta de reflexão sobre a prática profissional. Em seguida temos 24,3% delas dizendo que os 

órgãos públicos poderiam ajudar. Em menor número, 16,24%, vemos a referência a questões 

pessoais, sendo a própria educadora responsável pela melhoria da prática profissional. 

 
 

Tabela 9: Respostas dos auxiliares a questão sobre quem ou o que pode ajudar para a melhoria da 
prática profissional 

Categorias Descritores Respostas exemplares f % 

Os órgãos do 
governo 

Referem-se aos órgãos 
governamentais 

Prefeitura; secretaria; 
governo 

9 24,3% 

Ninguém ou não 
sabe 

Referem-se a ninguém 
precisa ajudar ou não sabe 

Nada; ninguém; não sei 14 37,8% 

Todos Refere-se a todas as 
pessoas 

Todos 1 2,7% 
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Questões da 
própria 
profissional  

Referem-se a questões da 
própria pessoa 

Ela mesma; a própria 6 16,21% 

Outras pessoas da 
creche 

Refere-se a outras pessoas 
da creche 

A professora; a diretora 3 8,10% 

Mais cursos 
Refere-se a ter mais cursos 
disponíveis Cursos, mais cursos 2 5,4% 

Quantidade de 
crianças 

Referem-se a quantidade 
de crianças por sala 

Menos crianças 1 2,7% 

Total 37 100 

 
 

Candau (1996), fala de caminhos para se construir uma nova perspectiva de 

formação continuada, se focalizando em três teses, que são: o local de formação ser por 

privilégio a própria escola; todo processo de formação se referenciar no saber dos professores, 

reconhecendo-os e valorizando a profissão; e considerar as diferentes etapas do 

desenvolvimento profissional.  

Vemos na pesquisa que as lacunas encontradas na formação inicial das educadoras 

tentam ser preenchidas com a formação continuada, porém percebemos que além da formação 

continuada não ter como lugar privilegiado a própria instituição, elas não parecem considerar 

o nível de formação inicial destas profissionais. Percebemos por exemplo, que grande parte 

das educadoras vê as suas atividades ainda ligadas ao maternal, isso é mais observado na 

categoria de auxiliares de educação infantil. Apesar de encontrarmos no estudo das 

Representações Sociais sobre o Educar, Brincar, Cuidar e a Criança, estas categorias bem 

imbricadas (detalhados nos próximos capítulos), nas entrevistas e nas observações da prática 

docente nós presenciamos atitudes e verificamos dados onde o educar é visto no seu lado 

maternal. O que é a Educação Infantil? Parece-nos que algumas de nossas educadoras não 

sabem ou não tiveram a oportunidade de aprender sobre o que é esta etapa da educação 

básica. Será que a formação continuada considera a existência de um patamar tão baixo de 

conhecimento específico inicial de alguém que já está a trabalhar com crianças pequenas há 

anos? Analisando o material que tivemos acesso da formação continuada8, verificamos que se 

trata basicamente de informações soltas sobre o desenvolvimento infantil e de exemplos de 

atividades a serem feitas com as crianças. Vemos na nossa pesquisa profissionais em 

                                                 
8 Material da formação continuada de educadores de crianças de 2 e 3 anos (outubro de 2012). 
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diferentes níveis de aprendizagem, pessoas com formação inicial em instituição A, em 

instituição B, pessoas com magistério, pessoas com ensino médio, pessoas com apenas o 

ensino fundamental, que trabalham há anos e outras que acabaram de chegar numa creche. 

Como elaborar uma formação continuada que considere o nível de toda essa diversidade de 

sujeitos? Como elaborar os conteúdos básicos que precisam ser revistos se talvez muitos deles 

nunca foram sequer vistos? O caminho que nos vem à mente cai numa questão já mencionada 

por nós, a seleção de pessoal, a contratação de pessoas qualificadas, um concurso. 
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CAPÍTULO III 

A PRÁTICA DOCENTE NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO 

EDUCAR, CUIDAR, BRINCAR E DA CRIANÇA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
(LAVADO, Joaquín Salvador (Quino). Toda Mafalda. São Paulo: Martins Fontes, 2003) 

 

 
(LAVADO, Joaquín Salvador (Quino). Toda Mafalda. São Paulo: Martins Fontes, 2003) 
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3. A PRÁTICA DOCENTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL: REPRESENTAÇÕES 

SOCIAIS DO EDUCAR, CUIDAR, BRINCAR E DA CRIANÇA  

 

 

De acordo com o artigo 13 da Lei 9394/96, os professores de educação infantil 

precisam participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico, zelando pela aprendizagem 

das crianças e criando estratégias para ajudar aqueles que possuem menor desempenho. “No 

caso do professor de creche, ele é um especialista no tratamento do processo de ensinar 

crianças muito pequenas, que ocorre em um ambiente coletivo e diverso do familiar” 

(OLIVEIRA, 2010, p. 26). 

A Resolução SEC nº 9 de 18 de maio de 2010 do município de João Pessoa, em seu 

Art. 8º diz que o Projeto Político Pedagógico na Educação Infantil deve estar pautado na 

concepção de criança como sujeito de direitos, sendo um ser ativo no processo de 

aprendizagem, um ser histórico e social. A partir disso, deve ser assegurado: 

 
I - Princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do 
respeito ao bem comum; 
II - Princípios políticos dos direitos e deveres da cidadania, do exercício da 
criticidade e do respeito à democracia; 
III - Princípios estéticos e culturais da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e 
das diversidades das manifestações artísticas e culturais; 
IV - O respeito à identidade pessoal dos alunos, de suas famílias, professores (as), 
outros profissionais e a identidade de cada unidade educacional; 
V - A interação entre os aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos, 
lingüísticos e sociais da criança. 

 

Segundo Oliveira (2010), uma proposta pedagógica deve considerar a influência das 

questões socioeconômicas na aprendizagem dos educandos, e a estimulação da criança por 

meio de um ambiente interacional enriquecedor. Devemos ter em mente que a atividade 

educativa é uma ação intencional, que deve buscar a ampliação do universo cultural dos 

pequenos.  

 
[...] pensar em uma proposta para creches e pré-escolas envolve organizar condições 
pra que as crianças interajam com os adultos e outras crianças em situações variadas, 
construindo significações acerca do mundo e de si mesmas, enquanto desenvolve 
formas mais complexas de sentir, pensar e solucionar problemas, em clima de 
autonomia e cooperação (OLIVEIRA, 2010, p. 49). 

 

O Capitulo II da Resolução SEC nº 9/2010, que trata da finalidade e dos objetivos da 

educação infantil na cidade de João Pessoa, em seu artigo 6, vemos que os princípios de 

igualdade e liberdade e os ideais de solidariedade são destacados. A finalidade da educação 
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infantil se centra no desenvolvimento integral da criança, pensando no exercício de sua 

cidadania. Pensa-se no respeito aos direitos da criança, excluindo práticas discriminatórias, 

exaltando o brincar como forma de expressão, pensamento e interação e na defesa ao acesso 

da criança a bens culturais e artísticos. Os objetivos da educação infantil são assim: 

 
I - Garantir ao(s) educando(s) a edificação de formas ou sistemas de representação 
da realidade, de acordo com o seu desenvolvimento físico, psicológico, intelectual e 
social; 
II - Promover o alargamento das experiências e dos conhecimentos infantis, 
estimulando o interesse da criança pelo processo de transformação da natureza e 
dinâmica da vida social; 
III - Contribuir para que a interação e convivência dos educandos na sociedade 
sejam bem sucedidas e marcadas pelos valores éticos de solidariedade, liberdade, 
cooperação e respeito; 
IV - Dadas as particularidades do desenvolvimento da criança de zero a cinco anos 
de idade, a Educação Infantil compete às funções indispensáveis e indissociáveis: 
cuidar e educar. 

 

Considerando que as concepções de criança, de educar, cuidar e brincar dos 

professores e auxiliares guiam suas práticas profissionais, propomos o estudos das 

representações sociais dessas ações.  

Este trabalho esta relacionado ao Programa Nacional de Cooperação 

Acadêmica/PROCAD9 com pesquisadores dos Programas de Pós-Graduação: Programa de 

Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal da Paraíba - UFPB; Programa Pós-

Graduado em Educação: Psicologia da Educação, da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo / PUC-SP e Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Católica de 

Brasília / UCB. Está também inserido em uma rede Internacional de pesquisa que vem sendo 

coordenada pelo Centro Internacional de Estudos em Representação Social e Subjetividade - 

Educação CIERS-ED, apoiado pela Fondation Maison des Sciences de l'Homme (França). O 

CIERS-ed tem como um dos seus objetivos, produzir pesquisas na área educacional utilizando 

a Teoria das Representações Sociais.  

Em agosto de 2011 tive a oportunidade de realizar atividades de Mestrado 

Sanduíche, através do PROCAD, na PUC - São Paulo. Tal experiência me proporcionou 

novos conhecimentos, e, por conseguinte, uma visão mais apurada acerca dos trabalhos sobre 

Representações Sociais.    

Os estudos das Representações Sociais - RS emergiram no meio acadêmico 

aproximadamente nos fins do século XX. Temos trabalhos sobre diversas áreas como a saúde, 

educação, organizações, comunidades, entre outros. Surgida com a obra La psychanalyse, son 

                                                 
9 Edital Procad-NF N° 21/ 2009. 



65 
 

image et son public de Serge Moscovici em 1961. As Representações Sociais segundo o 

próprio Moscovici (1978) é, 

 
[...] um corpus organizado de conhecimento e uma das atividades psíquicas graças 
às quais os homens tornam inteligível a realidade física e social, inserem-se num 
grupo ou numa ligação cotidiana de trocas, e liberam os poderes de sua imaginação 
(MOSCOVICI, 1978, p. 28). 

 

Na teoria das Representações Sociais chamamos a atenção para três abordagens que 

se destacaram, a Abordagem Estrutural formulada por Jodelet, a Abordagem Societal, com 

Doise e a Abordagem Cognitivo Estrutural de Abric. Segundo Jodelet (2001), a estudiosa 

considerada mais fiel a teoria original de Moscovici, as representações sociais são, 

 
[...] uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com um 
objetivo prático, e que contribui para a construção de uma realidade comum a um 
conjunto social [...] a sua importância a vida social e à elucidaçao possibilitadora dos 
processos cognitivos e das interaçoes sociais (JODELET, 2001, p. 22). 

 

Segundo a mesma autora, as RS estão presentes em nosso discurso e podem ser 

observadas naturalmente em várias ocasiões, elas foram elaboradas e aceitas socialmente, 

porém, assim como todos os fenômenos humanos, elas são complexas e sempre ativas no 

meio social. Elas contribuem para construção da realidade, sendo uma forma de 

conhecimento, com fins práticos.  

 
As representações sociais devem ser vistas como uma maneira especifica de 
compreender e comunicar o que nós já sabemos. (...) Nós sabemos que: 
representação = imagem/significação; em outras palavras, a representação iguala 
toda a imagem a uma idéia e toda idéia a uma imagem (MOSCOVICI, 2003, p. 61). 

 

Para Moscovici (2003), dois processos são responsáveis para gerar as representações 

sociais, a ancoragem e a objetivação. O primeiro processo transforma o que nos é estranho, 

em algo que melhor se aproxima a ele, no nosso sistema de categorias. Ancorar assim, poderia 

ser entendido como a nomeação, a classificação desse “algo”. No segundo processo, o não 

familiar é relacionado a realidade, reproduzindo o conceito em uma imagem. O homem está 

sempre modificando ou acrescentando imagens no seu ambiente. 

 
O primeiro mecanismo tenta ancorar idéias estranhas, reduzi-las a categorias e a 
imagens comuns, colocá-las em um contexto familiar. (...) O objetivo do segundo 
mecanismo é objetivá-los, isto é, transformar algo abstrato em algo quase concreto, 
transferir o que esta na mente em algo que exista no mundo físico. (...) Esses 
mecanismos transformam o não-familiar em familiar (MOSCOVICI, 2003, p. 61). 
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Segundo Sá (1998) para termos uma pesquisa realmente completa no campo das 

representações sociais, nós precisamos estudar pelo menos duas das três dimensões 

intimamente relacionadas: tem que haver a descrição do conteúdo cognitivo da representação 

(2ª dimensão), relacionando com as condições sócio-culturais que a estimulam a emergir (1ª 

dimensão) e/ou discutir a sua natureza epistemológica versus o saber erudito (3ª dimensão). 

Para a nossa pesquisa, utilizamos além do roteiro de entrevistas com os professores, 

auxiliares e diretores do Manual DQP, quatro associações livres e questões abertas. As 

palavras estímulos foram: educar, brincar, cuidar e criança. Incluímos o brincar, por entendê-

lo como ação primordial na educação infantil. Ao brincar a criança recria a realidade, elas 

experimentam o mundo, internalizam sua compreensão sobre diversos conhecimentos. O 

RCNEI considera o Brincar como uma atividade fundamental no desenvolvimento da 

identidade e da autonomia da criança. A brincadeira estimula a imaginação, a atenção, 

memória, a imitação, capacidades que são muito importantes a criança. Na interação com 

outras crianças, as regras, os papéis sociais são experimentados e negociados. Incluímos 

também a criança, pelo direito da criança a ter sua infância assegurada, e pela educação ser 

uma das formas de garantir esse direito. 

Durante a nossa pesquisa o quadro de professores, auxiliares e diretores nas creches 

se modificou demasiadamente, demonstrando assim uma grande rotatividade de pessoal. 

Participaram dessa parte da pesquisa 19 professores, 28 auxiliares e 2 diretores, ao todo foram 

49 sujeitos. Destes sujeitos, alguns não tinham participado das outras etapas, como por 

exemplo, os 5 novos professores, que iniciaram a trabalhar nas creches na última parte da 

pesquisa (quatro deles para salas do berçário), por sua vez, o número de auxiliares diminuiu 

devido a desistência da pesquisa, aposentadoria e remanejamento de pessoal. Quatro diretores 

não se mostraram disponíveis para participar da pesquisa por motivo de saúde, afastamento do 

trabalho e disponibilidade de tempo.   

Para análise desse material utilizamos a Análise de Conteúdo de Bardin (2002), 

segundo Sá (1998) esta é a prática de análise mais articulada com as representações sociais. 

Consideramos que cada resposta tem um sentido que não pode ser tomado como um ato 

isolado. Toda mensagem, contém informações sobre o seu autor e está relacionada ao 

contexto de quem a produz. Esse autor seleciona o que crê importante, interpretando de 

acordo com as suas referências. Procuramos como pesquisadores, produzir inferências sobre 

as características do texto; os antecedentes das mensagens; e os efeitos da comunicação, tendo 
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o pressuposto que o autor da mensagem expõe nela uma “teoria” que orienta sua concepção 

de realidade.  

Os dados passaram por um procedimento de codificação, categorização e descrição 

analítica. Nas palavras da própria Bardin (2002),  

 
A análise de conteúdo (seria melhor falar de análises de conteúdo), é um método 
muito empírico, dependente do tipo de «fala» a que se dedica e do tipo de 
interpretação que se pretende como objectivo. Não existe o pronto-a-vestir em 
análise de conteúdo, mas somente algumas regras de base, por vezes dificilmente 
transponíveis. A técnica de análise de conteúdo adequada ao domínio e ao objectivo 
pretendidos, tem que ser reinventada a cada momento [...] (BARDIN, 2002, p. 30 – 
31). 

 

Começamos a analisar o conteúdo manifesto e explícito, buscamos extrapolar esse 

conteúdo com nossas inferências. Nós descrevemos, inferimos e interpretamos a mensagem.   

 
Se a descrição (a enumeração das características do texto, resumida após um 
tratamento inicial) é a primeira etapa necessária e se a interpretação (a significação 
concedida a essas características) é a ultima fase, a inferência é o procedimento 
intermediário que vai permitir a passagem, explicita e controlada, da descrição à 
interpretação (FRANCO, 2008, p. 29). 

 

Inicialmente realizamos uma pré-analise, observando quais as respostas que seriam 

analisadas por meio da análise de conteúdo, formulamos objetivos, hipóteses, e os indicadores 

que fundamentaram a nossa interpretação. Consideramos a historicidade contida na 

mensagem e seu contexto. Depois desta etapa passamos para as categorias de análise, “A 

categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por 

diferenciação seguida de um reagrupamento baseado em analogias, a partir de critérios 

definidos” (FRANCO, 2008, p. 59). Consideramos para a categorização os critérios 

semânticos, léxico (sentido) e expressivo. 

Em relação à coleta do material e as palavras estímulos Criança, Brincar, Cuidar e 

Educar adotou-se o seguinte procedimento: o entrevistador, de frente ao participante, 

exemplificou como seria a associação livre, logo em seguida, pronunciou a palavra estímulo 

dando um minuto ao entrevistado para que este dissesse o que vem em sua mente, após o 

registro das quatro primeiras coisas que vem a mente do participante, o entrevistador pediu 

para que ele as enumerasse de um a três por ordem de importância.  

 Considerando os dados obtidos nas entrevistas, podemos ver na tabela 10 as 

seguintes categorias a respeito da palavra estímulo Criança: 
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Tabela 10: Associação Livre com a palavra-estímulo “Criança”, organizada em categorias semânticas 
e Escores médios das avaliações de importância 

Categorias Descritores Respostas 
exemplares 

f % Escores médios 
de importância 

Elementos 
ligados a 
sentimentos 
positivos ligado 
às crianças 

Referem-se a 
sentimentos 

positivos ligados 
às crianças 

Amor; Alegria; 
Felicidade; 

harmonia; Amizade; 
esperança; união; 

afeto; diversão; etc. 

51 36,3% 1,8 

Elementos 
ligados a 
características 
das crianças 

Referem-se a 
elementos ligados 
a características 

das crianças 

Pureza; amorosa; 
verdadeira; feliz, 

inteligente; alegre; 
pequena; livre; 
inocência; etc.  

21 14,9% 2,28 

Elementos 
ligados ao 
cuidar 

Referem-se a 
elementos  

relacionados a 
cuidados com as 

crianças 

Comer; banho; 
dormir; cuidar; 

mamadeira; coberta; 
saúde; etc. 

19 13,4% 1,94 

Elementos 
ligados a 
qualidades das 
pessoas que 
interagem com 
crianças 

Refere-se a 
elementos ligados 
a qualidades das 

pessoas que 
interagem com 

crianças 

Dedicação; 
responsabilidade; 

atenção; 
compreensão; 

participação; etc. 

17 12% 2,3 

Elementos 
ligados ao 
educar 

Referem-se a 
elementos ligados 

ao educar 

Educar; disciplinar; 
aprendizagem; 
socializar; etc.  

16 11,3% 2 

Elementos 
ligados ao 
brincar 

Referem-se a 
elementos ligados 

ao brincar 

Brincar; boneca; 
jogar bola; 

brinquedo; etc. 
11 7,8% 1,9 

Respostas não 
categorizáveis 

Respostas que não 
puderam ser 

categorizadas 

Criação de Deus; 
flor; adulto; mãe; 

futuro 
6 4,2% 1,5 

Total 141 100% - 

Nota: As avaliações de importância variaram de 1 a 3, sendo 3 a menor importância 
 

Como podemos observar na tabela, tivemos 141 evocações com a palavra estímulo 

Criança. A maior quantidade de evocações diz respeito a sentimentos positivos (36.3%), 

seguido de elementos ligados a características das crianças (14,9%), elementos ligados ao 

cuidar (13,4%), elementos relacionados às características das pessoas que interagem com as 

crianças (12%), elementos ligados ao educar (11,3%), e elementos ligados ao brincar (7,8%). 

Notemos o aparecimento das categorias educar e cuidar, estas ligadas ao ato profissional das 

entrevistadas. Maior importância foi dada aos sentimentos positivos (1,8) e aos elementos 

ligados ao brincar (1,9). Considerando a entrevista, podemos relacionar a importância e maior 

frequência de elementos ligados a sentimentos positivos com as respostas das professoras que 
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frisam que para trabalhar com as crianças é necessário ter amor ao que faz e amor pelas 

crianças, como podemos ver nas falas: “Ser muito responsável e amar realmente o que faz, amar as 

crianças” (Auxiliar, Berçário, Creche Zilma); “Tem que amar a criança e se dedicar, não basta ter só 

formação” (Professor, 2 anos, Creche Marineide); “Tem que gostar muito de criança, bebês são 

completamente dependentes” (Auxiliar, Berçário, Creche Julia); “A gente só dá aquilo que tem, tem 

que ter amor. Quando se tá no trabalho, tem que se focar nas crianças” (Auxiliar, 3 anos, Creche 

Tizuko); “Responsabilidade e amor ao que faz” (Professor, 3 anos, Creche Mônica). 

Outra dimensão a ser analisada é o brincar. O DCNEI (2009) fala que as brincadeiras 

devem estar presentes nas práticas pedagógicas da Educação Infantil. Segundo Couvêa 

(2009), a brincadeira está intimamente ligada à aprendizagem. É brincando que a criança 

explora o mundo, estranhando-o e o compreendendo. A criança recria o mundo em que vive, 

reproduzindo o real. 

 
A criança vai além da realidade significada pelo mundo adulto, ao atribuir ao que a 
cerca um sentido próprio, transgredindo o real. Tal atividade de brincar dá-se no 
diálogo com o mundo adulto. A criança não apenas transgride através de sua ação 
lúdica o real, mas tenta compreendê-lo e significá-lo, brincando de ser adulto, ou 
seja, reiventando-o (GOUVÊA, 2009, p. 29). 

 
 

Na brincadeira, vemos o exercício pleno da imaginação, onde se trabalhará o 

pensamento criativo. A escola precisa valorizar a imaginação e não considerá-la “apenas 

resultado de uma racionalidade pouco desenvolvida na criança” (GOUVÊA, 2009, p. 34). 

Na nossa pesquisa de campo, na Creche Marineide vemos o depoimento de uma 

professora da turma de três anos sobre a ausência do mundo de faz de conta. Ela, de 

nacionalidade argentina, disse que a sala deveria ter um espaço para isso, porém o foco da 

coordenação pedagógica é outro, o letramento, 

 
Aqui não tem cara de criança, não tem estrutura, não tem mundo de faz de conta. A 
criança pega um pedaço de madeira e faz disso uma guitarra, é incrível, elas tem 
poder de imaginar as coisas, de criar, mas aqui devia ter mais brinquedos, mais 
recursos, pra estimular mais as crianças (Depoimento de Professora três anos, 
Creche Marineide). 

 
Na nossa pesquisa, as palavras evocadas a partir da associação livre - palavra 

estímulo Brincar foram agrupadas nas seguintes categorias, como nos mostra a tabela abaixo, 
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Tabela 11: Associação Livre com a palavra-estímulo “Brincar”, organizada em categorias semânticas e 
Escores médios das avaliações de importância 

Categorias Descritores Respostas 
exemplares 

f % Escores médios 
de importância 

Elementos 
ligados a 
sentimentos 
positivos ligado 
ao brincar 

Referem-se a 
sentimentos 

positivos ligados 
ao brincar 

Colaboração; 
felicidade; alegria; 

prazer; relaxar; 
legal; distração; 

sentir bem; diversão; 
etc. 

33 27,5% 1,9 

Elementos 
ligados a formas 
e tipos de 
brincadeiras 

Referem-se a 
elementos ligados 
a formas e tipos de 

brincadeiras 

Roda; cantiga; 
montar peças; 

brincadeiras; pega-
pega; pular; dançar; 

correr; jogar; etc.  

27 22,5% 2,2 

Elementos 
ligados a ações 
e atividades de 
brincar 

Referem-se a 
elementos 

relacionados a 
ações e atividades 

de brincar 

Conversar; 
interação; estimular; 

participação; 
comunicação; 
atenção; etc. 

24 20% 1,8 

Elementos 
ligados ao 
educar 

Referem-se a 
elementos ligados 

ao educar 

Aprender; ensinar; 
educação; 

aprendizagem; 
conhecimento; 
descoberta; etc. 

15 12,5% 1,86 

Elementos 
ligados a 
liberdade e não 
direcionamento 
das brincadeiras 

Referem-se a 
elementos ligados 
a liberdade e não 
direcionamento 
das brincadeiras 

Liberdade; livre; 
livres, escolha; 

escolhas. 
10 8,3% 1,4 

Elementos 
ligados ao 
cuidar 

Referem-se a 
elementos ligados 

ao cuidar 

Observar; segurança; 
observação; cuidar; 

ajudar; cuidado. 
6 5% 1,83 

Respostas não 
categorizáveis 

Respostas que não 
puderam ser 

categorizadas 

Ser criança; 
passatempo; 

conquistar a criança; 
fundamental; 

relacionamentos. 

5 4,16% 1,5 

Total 120 100% - 

Nota: As avaliações de importância variaram de 1 a 3, sendo 3 a menor importância 
 

Os elementos mais presentes foram os relacionados a sentimentos positivos do 

brincar (27,5%), seguido de tipos de brincadeiras (22,5%), ações e atividades de brincar 

(20%), elementos ligados ao educar (12,5%), elementos relacionados à liberdade (8,3%), e ao 

cuidar (5%). Os elementos escolhidos como os mais importantes foram os ligados a liberdade 
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(1,4), ações e atividades de brincar (1,8), cuidar (1,83) e educar (1,86). Notemos a presença 

das categorias: educar, que nos remete ao brincar como aprendizagem; o cuidar, que traz o 

brincar mediado; e a liberdade, que remete ao brincar como uma escolha e vontade da criança. 

Vemos através dos dados, que há dentre as educadoras a noção de brincadeira como 

forma de aprendizagem, onde a vontade da criança deve ser considerada. Porém, nas 

observações da prática docente, presenciamos situações onde a brincadeira era utilizada como 

um tempo extra, momento em que aproveitando a ocupação das crianças, a professora poderia 

se dedicar a outras atividades, como por exemplo, o planejamento da aula. Uma explicação 

para esses dados pode estar na existência da crença das educadoras de que a brincadeira livre, 

sem o acompanhamento do adulto traz aprendizagem significativas da mesma forma que a 

brincadeira mediada, não necessitando assim da mediação da educadora. 

 
A professora deixou os bebês ‘brincando livremente’. A sala é minúscula, os bebês 
estavam com alguns bichinhos na mão. Enquanto isso, a professora estava sentada 
na mesa, corrigindo atividades dos pequenos. A auxiliar estava olhando e limpando 
bebês que faziam xixi na fralda. Durante todo o tempo que permaneci na sala, a 
professora continuou na mesma posição sem olhar para as crianças (DIÁRIO DE 
CAMPO, agosto de 2012). 

 
As professoras trabalham os dois expedientes, das 07h00min ás 17h00min, com 

somente duas horas de almoço. Apenas as professoras concursadas trabalham um período. A 

maioria das educadoras não tira sua hora de almoço, preferindo fazer as refeições na própria 

creche. Durante o trabalho, além da atividade docente direta com a criança, elas precisam 

planejar aulas, corrigir as atividades, preparar as festas e comemorações e reservar tempo para 

a formação continuada da prefeitura no tempo estipulado pelo órgão público. 

Podemos dizer diante dos dados que apesar do conhecimento sobre as dimensões do 

brincar, as condições de trabalho das educadoras limitam suas ações pedagógicas. O ambiente 

não propício a experiências e a descobertas restringe o potencial criativo das brincadeiras, 

apesar de não anulá-lo, visto que, mesmo em diversos ambientes,  

 
A criança, no entanto, lança mão da imaginação na sua relação cotidiana com o 
mundo. Ela brinca com o real, sabendo que as fantasias são dimensões diferenciadas 
da realidade. Mas, o ato de imaginar, em sua produção simbólica (usando desenhos, 
modelagem, jogos do faz de conta, no brinquedo, etc.), ela compreende e ultrapassa 
essa realidade, reconstruindo-a na imaginação (GOUVÊA, 2009, p. 34-35). 

 
 

A outra palavra estímulo usada na associação livre foi o Cuidar. Para atingir a 

qualidade na educação infantil, não podemos pensar o educar sem o cuidar, e nem cuidar 

negligenciando o educar. Segundo o RCNEI (1998) o Educar é,  
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[...] propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas de 
forma integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades 
infantis de relação interpessoal, de ser e estar com os outros em uma atitude básica 
de aceitação, respeito e confiança, e o acesso, pelas crianças, aos conhecimentos 
mais amplos da realidade social e cultural (BRASIL, MEC/SEB/RCNEI, 1998). 

 

O cuidado é parte integrante da educação infantil, e a ações de cuidar exige a 

integração de várias áreas do conhecimento. Cuidar é auxiliar o desenvolvimento das 

capacidades da criança. “Para cuidar é preciso antes de tudo estar comprometido com o outro, 

com sua singularidade, ser solidário com suas necessidades, confiando em suas capacidades. 

Disso depende a construção de um vínculo entre quem cuida e quem é cuidado” (BRASIL, 

MEC/SEB/RCNEI, 1998).  

Considerando que a criança aprende a partir de suas interações com o mundo, com 

outras crianças, com a família e com os adultos que a circulam, não há como pensar que nas 

ações de cuidado que o adulto desempenha, a criança é passiva. Percebemos assim, a 

importância de um profissional atento as suas ações e conhecedor das influências e 

conseqüências de seu trabalho. Desta forma, defendemos o maior nível de qualificação não só 

ao professor, mas também do seu auxiliar.  

Na primeira etapa da pesquisa vimos nas entrevistas falas onde verificamos uma 

divisão de atividades. De um lado temos os professores, com nível de instrução que mais se 

adéqua a legislação, responsáveis por atividades de educar, “Faz atividades pedagógicas, não 

cuida da criança, segundo ela, funções como cuidar, limpar, dar banho são só da monitora” (P. B. 

Professora de 2 anos, Creche Marineide); “Faz projetos pedagógicos todo o mês. Só faz ‘cuidados’ 

quando a auxiliar não está” (E. F. M. Professora de crianças de 2 anos, Creche Tizuko).  E do outro 

lado temos as auxiliares, com o nível de instrução aquém do que é exigido pela lei, e 

executam atividades de cuidar, “cuida, dá banho, limpa e dá comida” (A. R. S. F. Berçarista. 

Creche Marineide); “Recebe as crianças, troca de roupa, coloca na sala de estimulação, dá banho, 

escova os dentes e coloca pra dormir” (J.B. Berçarista. Creche Zilma).  

    

Além da dimensão afetiva e relacional do cuidado, é preciso que o professor possa 
ajudar a criança a identificar suas necessidades e priorizá-las, assim como atendê-las 
de forma adequada. Assim, cuidar da criança é sobretudo dar atenção a ela como 
pessoa que está num contínuo crescimento e desenvolvimento, compreendendo sua 
singularidade, identificando e respondendo às suas necessidades. Isto inclui 
interessar-se sobre o que a criança sente, pensa, o que ela sabe sobre si e sobre o 
mundo, visando à ampliação deste conhecimento e de suas habilidades, que aos 
poucos a tornarão mais independente e mais autônoma (BRASIL, 
MEC/SEB/RCNEI, 1998). 
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Ao analisar as evocações da associação livre com a palavra estímulo Cuidar, 

verificamos na tabela 12 as seguintes categorias e suas respectivas freqüências,  

 

Tabela 12: Associação Livre com a palavra-estímulo “Cuidar”, organizada em categorias semânticas e 
Escores médios das avaliações de importância 

Categorias Descritores 
Respostas 
exemplares 

f % 
Escores médios 
de importância 

Elementos 
ligados a 
características 
necessárias ao 
cuidar 

Referem-se a 
características 
necessárias ao 
cuidar 

Atenção; amor; 
respeito; carinho; 
confiança; 
dedicação; 
responsabilidade; 
etc. 

83 63,3% 1,83 

Elementos 
ligados ao 
cuidar 

Referem-se a 
elementos ligados 
ao cuidar 

Higiene; não se 
machucar; cuidar da 
saúde; zelar; ninar; 
pentear; vestir; etc.  

25 19,8% 1,92 

Elementos 
ligados ao 
educar 

Referem-se a 
elementos 
relacionados ao 
educar 

Educar; disciplinar; 
educação; ensinar. 

16 12,2% 1,8 

Elementos 
ligados ao 
brincar 

Referem-se a 
elementos ligados 
ao brincar 

Brincar 5 3,8% 2,4 

Respostas não 
categorizáveis 

Respostas que não 
puderam ser 
categorizadas 

Sentir-se mãe; 
reflexo. 

2 1,5% 3 

Total 131 100% - 

Nota: As avaliações de importância variaram de 1 a 3, sendo 3 a menor importância 
 

Em primeiro lugar vemos os elementos ligados a características necessárias ao cuidar 

(63,3%), elementos ligados ao cuidar (19,8%), elementos ligados ao educar (12,2%), e ao 

brincar (1,5%). Os elementos considerados mais importantes foram os relacionados ao educar 

(1,8), as características necessárias ao cuidar (1,83) e o próprio cuidar (1,92). Notemos a 

presença da categoria ligada ao educar na associação, tal presença nos faz pensar na 

indissociabilidade entre o cuidar e o educar. A presença da categoria de elementos ligados ao 

Cuidar também se faz presente na associação livre com a palavra estímulo Educar, como 

podemos ver na tabela 13, 
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Tabela 13: Associação Livre com a palavra-estímulo “Educar”, organizada em categorias semânticas e 
Escores médios das avaliações de importância 

Categorias Descritores Respostas 
exemplares 

f % Escores médios 
de importância 

Elementos 
ligados ao 
educar 

Referem-se a 
elementos do 

educar 

Ensinar; estímulo; 
instruir; educação 

socialização; 
disciplinar; aprender; 

ler; etc. 

65 48,8% 1,79 

Elementos 
ligados a 
características 
necessárias para 
educar 

Referem-se a 
elementos ligados 
a características 
necessárias para 

educar 

Dedicar; 
profissionalismo; 
responsabilidade; 

didática; 
conhecimento; 

paciência; respeitar 
as diferenças; amar; 

etc.  

42 31,5% 1,95 

Elementos 
ligados ao 
cuidar 

Referem-se a 
elementos 

relacionados ao 
cuidar 

Cuidar; saúde; 
alimentação; banho; 

cuidado. 
10 7,51% 1,6 

Elementos 
ligados ao 
brincar 

Referem-se a 
elementos ligados 

ao brincar 

Brincar; cantar; 
brincadeira; correr. 

8 6% 2,62 

Elementos 
ligados a 
características 
do ato de 
educar 

Referem-se a 
elementos ligados 
a características do 

ato de educar 

Importante; muito 
bom; divertido; o 

que é bom. 
4 3% 1,75 

Respostas não 
categorizáveis 

Respostas que não 
puderam ser 

categorizadas 

Meio social; direito 
de escolha; não 
deixar na rua; 

crescer. 

4 3% 2,25 

Total 133 100% - 

Nota: As avaliações de importância variaram de 1 a 3, sendo 3 a menor importância 
 

Primeiramente, vemos os elementos ligados ao educar como aprendizagem e ensino 

(48,8%), em seguida, elementos ligados a características necessárias para educar (31,5%), 

elementos ligados ao cuidar (7,51%), elementos do brincar (6%) e características do ato de 

educar (3%). Seguindo em grau de importância temos os elementos ligados ao cuidar (1,6), 

características do ato de educar (1,75) e o educar (1,79).  

Notamos que o cuidar teve maior grau de importância (1,6) dentre os outros 

elementos da associação livre Educar, ao mesmo tempo em que vimos que o educar foi 

apresentado como de maior importância (1,8) dentre os outros elementos da associação livre 

Cuidar. Ao observarmos os dados notemos que há uma imbricação entre os dois atos.  
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A ancoragem e a objetivação são os dois processos de formação das Representações 

Sociais. Quando algo não familiar nos é apresentado, tentamos reconhecê-lo em categorias 

por nós já conhecidas. Tal ação surge de um movimento bem mais amplo, pois está 

relacionado à como nós nos inserimos na sociedade e em nosso grupo. Tentamos tornar 

concreto aquilo que nos é abstrato, processo da objetivação (MOSCOVICI, 2003). No grupo 

estudado verificamos que as professoras possuem nível de formação específica melhor do que 

as auxiliares, porém não completamente condizente com a legislação. Muitas profissionais 

estão há muito tempo trabalhando com a educação infantil sem possuir o nível de 

conhecimentos específicos exigido para a função. Observamos que a prática em sala de aula, 

no berçário é formadora de opiniões e ideias da profissão docente. De um lado temos um 

ambiente institucional, com regras, horários, níveis de autoridade, funções e salário, e do 

outro lado temos um ambiente lúdico com crianças que necessitam de cuidados de higiene, 

alimentação etc. No contexto educacional estas profissionais são chamadas para realizar 

funções que são reconhecidas como maternais, ao mesmo tempo em que, o ambiente 

institucional imprimi deveres que vão além do cuidar.  

Diante desta realidade, no qual o saber profissional está ligado a ações de cuidado, 

vemos as representações do cuidar e educar imbricadas. Nas entrevistas da primeira etapa da 

pesquisa, observamos professoras que relataram não ter funções de cuidado com a criança, 

considerando estas funções da auxiliar, do mesmo modo, observamos auxiliares dizendo que 

não possuem a função de educar, sendo estas da professora. Na prática docente observamos 

ambas categorias desempenhando ações de educar e cuidar. O número de adultos por sala é 

pequeno em relação à quantidade de crianças, deste modo, nem sempre a professora pode 

deixar de desempenhar funções de cuidado, nem a auxiliar pode deixar de ajudar a professora 

nas ações pedagógicas.    

Observamos durante as análises que em todas as associações livres foram evocadas 

respostas com sentimentos positivos relacionados à criança, brincar, educar e o cuidar. Na 

compilação das respostas das educadoras sobre o que infância percebemos um grau 

considerável de envolvimento entre o adulto e a sua experiência de infância, 

 
Infância é o início de tudo, a primeira fase da vida, a fase mais importante do ser 
humano. É a fase do despertar, da descoberta ao lado da família, da escola e das 
pessoas que nos amam. É o começo de uma grande história de valor, a formação do 
cidadão e a base para a vida futura. É acreditar, sonhar, é se divertir, é um mundo de 
inocência, não ter maldade, é amar, ter um lar, ter educação, é não trabalhar. É 
alegria, brincar, correr, ouvir histórias, passear, é ser livre, é ser criança. Para o 
adulto, infância é saudade. (Compilação das respostas das educadoras ao que é 
infância). 
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Nas entrevistas algumas educadoras se emocionaram ao serem perguntadas sobre o 

que é infância, umas alegaram não ter tido infância, fruto do trabalho infantil, outras 

demonstraram sentir saudade, 

 
De repente ela parou de falar e ficou com o olhar perdido, seus olhos se encheram de 
lágrimas, fiquei em silêncio esperando mais alguma reação. Seus olhos 
transbordaram e as lágrimas já molhavam todo o rosto. Pausadamente me disse que 
as crianças eram tudo pra ela, cada sorriso, cada abraço, cada gesto de amor era o 
que a alimentava. Em sua infância, tinha seu pai, sua mãe, sem irmão, hoje todos 
eles se foram, agora mulher adulta o que ela tem são as crianças, elas são sua alegria 
(DIÁRIO DE CAMPO, novembro de 2012). 

 
 

Como nos diz Gouvêa (2009), a infância para nós adultos nos traz estranhamento, um 

mundo tão diverso, diferente do nosso, a criança é o Outro, porém, 

 
[...] esse outro habita em nós, constitui-nos e se pronuncia. Através da memória, ela 
nos habita e visita, faz-se presente, em ruínas formadas por imagens, fragmentos de 
palavras, cacos de um mundo que insiste em nos possuir e habitar em sua 
imaterialidade. Assim nos remete a um passado que em nós ainda persiste e insiste. 
Entre o desconhecimento e a profunda identificação situamo-nos em relação à 
infância, tentamos compreendê-la, significá-la e submetê-la à nossa lógica 
racionalidade científica adulta (GOUVÊA, 2009, p. 17).  

 
A vivência pessoal do educador ultrapassa seus limites e sua subjetividade lança 

garras a todas as outras esferas de sua vida. Ser educador é também aprender a educar a si 

mesmo, se conhecer, para se reconhecer nas relações com o outro, perceber sua parte nas 

interações e a partir da compreensão e aceitação de suas condições fazer o melhor no seu 

trabalho profissional sem se anular como pessoa. 
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CAPÍTULO IV 

CUIDAR E EDUCAR NAS CRECHES: 

OBSERVAÇÕES DA PRÁTICA DOCENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(LAVADO, Joaquín Salvador (Quino). Toda Mafalda. São Paulo: Martins Fontes, 2003) 

 

 
(LAVADO, Joaquín Salvador (Quino). Toda Mafalda. São Paulo: Martins Fontes, 2003) 
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4. CUIDAR E EDUCAR NA CRECHE: OBSERVAÇÕES DA PRÁTICA DOCENTE 

 

 

O inciso VII da Constituição Federal de 1988 relata a garantia de um padrão de 

qualidade na educação. A Emenda Constitucional (EC) nº 14/96 fala em “padrão mínimo de 

qualidade do ensino”. Hoje já é consenso de que é indispensável buscar e manter a qualidade 

educacional e que isto deve ser privilegiado pelos governos. Porém, pergunta-se atualmente, 

qual o tipo de qualidade que está se defendendo e buscando nas instituições públicas. 

Inicialmente, as pesquisas sobre a educação de crianças pequenas se focavam em 

assuntos como os efeitos da separação mãe e filho pequeno, questionando quais as 

consequências que a creche poderia trazer ao desenvolvimento infantil. A partir dos anos 60 

vieram com mais força as pesquisas sobre o desenvolvimento cognitivo da criança 

(CAMPOS, 2006, p. 16). 

Com o tempo, houve uma maior atenção aos contextos culturais da educação infantil, 

 
São representativas dessa etapa a significativa produção de textos, materiais de 
apoio, vídeos e instrumentos por parte de uma organização da sociedade civil nos 
Estados Unidos, a NAYEC - National Association for Early Childhood Education 
(Associação Nacional para a Educação da Criança Pequena); a produção de 
materiais voltados para a formação de educadores de crianças de O a 3 anos do 
Departamento de Educação da Califórnia; os sistemas de avaliação de qualidade 
desenvolvidos na Austrália e na Nova Zelândia e o trabalho realizado pela Fundação 
High Scope  (CAMPOS, 2006, p. 16). 

 

Segundo Lima (2010) o discurso da qualidade na primeira infância surgiu nas 

últimas décadas do século XX, influenciado pela psicologia do desenvolvimento. Em relação 

aos trabalhos sobre a qualidade na educação infantil, víamos um interesse e enfoque na 

mensuração do desenvolvimento das crianças, partindo de indicadores que por sua vez, eram 

objetivos e universais (LIMA, 2010).  

 
Algumas pesquisas têm apontado indicadores de qualidade para o desenvolvimento 
das crianças. Outras têm desenvolvido medidas para serem usadas como meio 
experimentado e testado de avaliar a qualidade dos ambientes oferecidos à criança. 
Esse discurso da qualidade gerou o desenvolvimento de padrões e diretrizes da boa 
prática, que trouxeram como conseqüência a definição de uma prática universal de 
educação infantil para estimular o desenvolvimento (LIMA, 2010, p. 76). 
 

Essa idéia tem sido alvo de críticas já que ao invés de refletir e estudar o serviço, o 

processo, ela se preocupa em analisar e classificar o “produto”, o resultado final, que por sua 

vez é constituído de inúmeros outros fatores, como as desigualdades sociais no caso do Brasil. 
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Defendendo a diversidade, um movimento originado na Europa, ocasionou uma 

evolução no debate da educação infantil. A evolução das abordagens da psicologia do 

desenvolvimento ajudou no surgimento de novas concepções. A qualidade começou a ser 

problematizada e alvo da preocupação dos governos, sendo isso verificado nas políticas 

públicas.  

Precisamos considerar na reflexão sobre a qualidade da educação, que esse conceito 

é construído socialmente, que está relacionado ao contexto estudado, atrelado a direitos, 

deveres, conhecimentos, oportunidades e necessidades (CAMPOS, 2010).  

De acordo com o RCNEI (1998), a atmosfera criada nos ambientes de ensino de 

crianças pequenas deve proporcionar tranquilidade, segurança e alegria, contribuindo assim, 

para um bom desenvolvimento.  

 
Adultos amigáveis, que escutam as necessidades das crianças e, com afeto, atendem 
a elas, constituem-se em um primeiro passo para criar um bom clima. As crianças 
precisam ser respeitadas em suas diferenças individuais, ajudadas em seus conflitos 
por adultos que sabem sobre seu comportamento, entendem suas frustrações, 
possibilitando-lhes limites claros. Os adultos devem respeitar o desenvolvimento das 
crianças e encorajá-las em sua curiosidade, valorizando seus esforços (BRASIL, 
MEC/SEB/RCNEI, 1998). 

 

Percebemos que a qualidade das relações entre os adultos educadores ou funcionários 

das instituições de educação infantil é primordial. É a partir de um clima de segurança e 

liberdade que a criança pode internalizar regras de conduta e formas de organização. “A 

criança na interação com parceiros diversos, busca construir uma identidade dentro de um 

clima de segurança, exploração e autonomia” (OLIVEIRA, 2010, p. 50). 

Devemos ter em mente também, que esse ambiente benéfico também é criado a partir 

da interação dos outros personagens da instituição de educação infantil. A realidade social 

dentro do local de trabalho é fruto das diversas interações humanas que são fomentadas 

historicamente neste local. O clima organizacional desenvolvido por aqueles que fazem parte 

da instituição afeta não só o próprio trabalho, como também as aprendizagens que surgem 

dele. “[...] interações humanas e aprendizagem são processos interdependentes, imbricados na 

dinâmica da cultura organizacional” (ZANELLI & SILVA, 2008, p. 25). 

Podemos identificar os fenômenos desencadeados na interação em vários contextos. 

Na ficha de informações dos professores e auxiliares, perguntamos o que dá menos e mais 

satisfação no trabalho como educadora.  

Na tabela 14, na questão sobre o que dá mais satisfação às auxiliares, temos o gostar 

de crianças e o contato com elas, 75,7%. Em seguida temos os elementos ligados ao 
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desenvolvimento das crianças, 10,8% e tudo de maneira geral com 10,8%. Percebemos o 

quanto a interação com as crianças é tida como ponto de satisfação profissional. 

 

Tabela 14: Respostas dos auxiliares a questão sobre o que dá mais satisfação no trabalho 

Categorias Descritores Respostas exemplares f % 

Elementos ligados 
as crianças 

Referem-se ao gostar de 
crianças, de estar em 

contato com elas 

Gosta de crianças; gosta de 
brincar com crianças; gosta 

de estar em contato com 
crianças 

28 75,7% 

Elementos ligados 
ao 

desenvolvimento 
das crianças 

Referem-se a elementos 
ligados ao 

desenvolvimento das 
crianças 

Ver o desenvolvimento 
delas; vê-las ficando 

independentes 
4 10,8% 

Tudo 
Referem-se a toda a prática 

e contexto profissional 
Tudo 4 10,8% 

Resposta não 
caracterizada 

Resposta que não pode ser 
caracterizada. As crianças dormindo 1 2,7% 

Total 37 100 

 
 

Na tabela 15, que apresenta a resposta dos professores a questão da satisfação, 

notamos que também, um grande número, 42,8% relata o gostar das crianças e o contato com 

elas. Seguido também de elementos ligados ao desenvolvimento delas, 21,4%. É interessante 

notar que, na questão dos professores, surgiu um novo elemento que é o “nada” com 14,3%. 

Ou seja, para esse professor não há nada na profissão que dá satisfação. A presença desse 

elemento é preocupante. 

 
Tabela 15: Respostas dos professores a questão sobre o que dá mais satisfação no trabalho 

Categorias Descritores Respostas exemplares f % 

Elementos ligados 
as crianças 

Referem-se ao gostar de 
crianças, de estar em 

contato com elas 

Gosta de crianças; gosta de 
brincar com crianças; gosta 

de estar em contato com 
crianças 

6 42,8% 

Elementos ligados 
ao 

desenvolvimento 
das crianças 

Referem-se a elementos 
ligados ao 

desenvolvimento das 
crianças 

Ver o desenvolvimento 
delas; ver as crianças 

aprendendo; socialização 
3 21,4% 

Tudo Referem-se a toda a prática 
e contexto profissional 

Tudo 2 14,3% 
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Nada 
Referem-se a nada da 

prática e contexto 
profissional 

Nada 1 7,14% 

Elementos ligados 
ao ensinar 

Referem-se a elementos 
ligados ao ato de ensinar 

Ensinar as crianças 2 14,3% 

Total 14 100 

 
 

Na questão sobre o que dá menos satisfação, na tabela 16, vemos que para os 

auxiliares 35,1% relata não ter nada que não dê satisfação no trabalho. 24,3% fala sobre 

elementos ligados a relação com os colegas, como fofocas e maus relacionamentos. Temos 

ainda o relacionamento com os pais e a desvalorização profissional, 10,8%. 

 

Tabela 16: Respostas dos auxiliares a questão sobre o que dá menos satisfação no trabalho 

Categorias Descritores Respostas exemplares f % 

Relacionamento 
com os pais 

Referem-se ao 
relacionamento com os 

pais 

A incompreensão dos pais; 
a despreocupação dos pais 

com os filhos 
4 10,8% 

Falta de pessoal Refere-se à falta de pessoal 
na equipe 

Falta professores 1 2,7% 

Elementos ligados 
a relação com os 

colegas 

Referem-se a elementos 
ligados a relação com os 

colegas de trabalho 

O relacionamento com os 
adultos; não pode trabalhar 

o que quer 
9 24,3% 

Nada 
Referem-se a nada da 

prática e contexto 
profissional 

Nada; não sabe 13 35,1% 

Desvalorização Referem-se à 
desvalorização profissional 

Desvalorização; salário 4 10,8% 

Cansaço físico Cansaço Físico Cansaço, estresse 1 2,7% 

Não categorizável Resposta que não pode ser 
caracterizada. 

Mora longe; algo sai 
errado; a limpeza das 

crianças; quer fazer outra 
coisa; quando tem pouca 

criança 

5 13,5% 

Total 37 100 

 
 



82 
 

Na tabela 17, vemos as repostas dos professores à questão da menor satisfação. 

28,5% relata o relacionamento com os pais, e 28,5% também fala que nada da insatisfação. 

Notemos que como nos dos auxiliares, uma parcela, 14,3% relata que tem problemas de 

relacionamento com os colegas de trabalho. 

 
Tabela 17: Respostas dos professores a questão sobre o que dá menos satisfação no trabalho 

Categorias Descritores Respostas exemplares f % 

Relacionamento 
com os pais 

Referem-se ao 
relacionamento com os 

pais 

A incompreensão dos pais; 
a despreocupação dos pais 

com os filhos 
4 28,5% 

Elementos ligados 
as crianças 

Referem-se à 
desobediência das crianças 

A desobediência das 
crianças 

2 14,3% 

Elementos ligados 
a relação com os 

colegas 

Referem-se a elementos 
ligados a relação com os 

colegas de trabalho 

O relacionamento com os 
adultos; não pode trabalhar 

o que quer 
2 14,3% 

Espaço físico 
Referem-se ao pouco 

espaço físico Pouco espaço 1 7,14% 

Nada 
Referem-se a nada da 

prática e contexto 
profissional 

Nada 4 28,5% 

Cansaço físico Cansaço Físico Cansaço, estresse 1 7,14% 

Total 14 100 

 
 
 

Esses pontos de insatisfação são bastante preocupantes. É no trabalho que os adultos 

passam grande parte de suas vidas, é a qualidade do trabalho que implicará também a 

qualidade de vida dessas pessoas. “As satisfações ou insatisfações provenientes do ambiente 

psicossocial de trabalho refletem na vida pessoal, ao mesmo tempo em que as realizações e 

problemas da vida pessoal refletem no trabalho” (ZANELLI & SILVA, 2008, p. 123). 

As educadoras são tanto produto, como também produtoras do sistema de interação 

da instituição onde trabalham. Ao serem inseridas nestes contextos organizacionais, elas 

constroem parte de suas identidades. “A aceitação dos valores da organização dependem das 

relações que se estabelecem entre o indivíduo e os outros membros da organização. [...] O 
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alinhamento dos valores influencia fatores como desempenho, satisfação e produtividade” 

(ZANELLI & SILVA, 2008, p. 50). 

Percebemos que a qualidade dos relacionamentos, das interações existentes entres 

todos os sujeitos dentro da instituição afetará o trabalho e o relacionamento destes com as 

crianças atendidas. As instituições de educação infantil são lugares de socialização, onde 

temos relações entre adultos e adultos, crianças e crianças e adultos e crianças. Cabe ao 

adulto, não só prezar pela qualidade das relações com as crianças, mas também saber mediar 

os conflitos entre os pequenos e estabelecer relações de companheirismo com colegas de 

trabalhos proporcionando um clima organizacional saudável e favorável ao aprendizado.  

Segundo o RCNEI (1998),  

 
O desenvolvimento da identidade e da autonomia estão intimamente relacionados 
com os processos de socialização. Nas interações sociais se dá a ampliação dos laços 
afetivos que as crianças podem estabelecer com as outras crianças e com os adultos, 
contribuindo para que o reconhecimento do outro e a constatação das diferenças 
entre as pessoas sejam valorizadas e aproveitadas para o enriquecimento de si 
próprias (BRASIL, MEC/SEB/RCNEI, 1998). 

 

Antes de falar especificamente da qualidade das relações adulto-criança na educação 

infantil, é importante falar sobre o Projecto Desenvolvendo a Qualidade em Parcerias. O 

projeto se pauta no paradigma contextual da avaliação e desenvolvimento da qualidade.  

 
No paradigma contextual, o processo de avaliação e desenvolvimento da qualidade 
centra-se nos processos e nos produtos reconhecendo-os como contextuais; 
desenrola-se em colaboração, a partir de actores internos (crianças, profissionais, 
pais), eventualmente apoiados por actores externos (amigos críticos, formadores em 
contexto), baseada numa construção contextual, dinâmica e evolutiva; orientada para 
a construção de uma verdade singular que será útil aos próprios construtores dessa 
qualidade e àqueles que com eles queiram dialogar (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 
2009, p.10). 

 

Há vários estudos concluídos e sendo realizados utilizando o referencial do Manual 

DQP. A Direção Geral da Inovação e de Desenvolvimento Curricular (DGIDC) de Portugal, 

em 2007 criou um grupo de pesquisa e investigação que utiliza o referencial DQP. São 

estudos de caso que trabalham vários aspectos e instrumentos do Manual, como a formação 

docente, a participação da família na escola, as relações: adulto e criança, entre outros. 

O projeto tem sido um dos pilares na construção de práticas e de investigação 

adotadas pela Associação da Criança, uma associação privada com fins públicos, estabelecida 

em Braga - Portugal, com profissionais voltados ao desenvolvimento humano. Ela busca o 

desenvolvimento dos profissionais que trabalham com a educação infantil, baseando-se no 



84 
 

trabalho colaborativo e voluntário. Suas investigações, inicialmente, focam-se no estudo dos 

contextos e no estudo dos processos (OLIVEIRA – FORMOSINHO & KISHIMOTO, 2002). 

Para se ter uma educação infantil de qualidade pressupõe-se que se tenha 

profissionais que vejam a criança como ser ativo, participante e de direitos; profissionais que 

vejam o professor como um ser que busca melhorar sua prática no cotidiano, que queria se 

desenvolver pessoal e profissionalmente; que considere o ensino-aprendizagem um processo 

de compartilhamento entre crianças e educadores; que as relações entre adulto e criança sejam 

sensíveis, autonomizantes e estimulantes; que o contexto educativo seja organizado e 

oportunizado; que se tenha um processo de formação no contexto da prática profissional; uma 

avaliação com base na reflexão cotidiana; a consideração da comunidade; instituições que 

prezem a formação considerando o conhecimento prático; e políticas públicas que estimulem 

e apóiem os processos de construção de qualidade local (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2009). 

O DQP busca avaliar e melhorar a qualidade na educação infantil, implementando 

um processo sistemático e colaborativo de auto-avaliação, pensando a qualidade como um 

conceito dinâmico e subjetivo. Defende-se assim que,  

 
A experiência permite afirmar que é impossível e inútil estabelecer uma definição 
precisa e inalterável do conceito. Em consequência, os autores do projecto decidiram 
captar a essência do conceito de qualidade no âmbito da prática e através dos actores 
envolvidos em cada estabelecimento educativo, incluindo os pais e as crianças, os 
educadores, os líderes e outros profissionais. Estamos às portas de uma abordagem 
democrática à educação (BERTRAM & PASCAL, 2009, p. 35). 

 

Segundo Oliveira (2010), os padrões de qualidade são historicamente determinados, 

não sendo assim, fixos e predeterminados. Há muitos meios de se avaliar a qualidade, muitos 

deles até contraditórios. 

No projeto DQP há o pressuposto de que as crianças aprendem a partir das relações 

com o outro. Para isso é preciso que se tenha um ambiente educativo estimulante. O projeto 

está embasado no Quadro Teórico de Pascal e Bertram para a Qualidade, onde eles enfatizam 

a importância do contexto social para a aprendizagem. Podemos identificar dez dimensões ou 

aspectos da qualidade que são a base para a avaliação: Finalidades e Objetivos; 

Currículo/Experiências de Aprendizagem; Estratégias de Ensino e Aprendizagem; 

Planejamento, Avaliação e Registro; Pessoal (nível de qualificação e experiência); Espaço 

educativo; Relações e Interações; Igualdade de oportunidades; Participação da Família e da 

Comunidade; e Monitoração e Avaliação. Considerando também o atendimento de crianças 

com necessidades especiais. 
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Estas dimensões foram todas contempladas nos roteiros de entrevistas dos 

professores, auxiliares e diretores. As entrevistas aconteceram em novembro e dezembro de 

2012 com 49 sujeitos, sendo 19 professores, 28 auxiliares e 2 diretores. Para a análise das 

entrevistas foi adotada as indicações metodológicas do Manual DQP.   

Inicialmente analisamos a primeira dimensão chamada de Finalidades e Objetivos, 

que trata de quais são os objetivos e finalidades para a promoção da aprendizagem e sua 

prática junto à comunidade escolar.   

Nas entrevistas com as professoras e auxiliares as respostas referentes a Finalidades e 

Objetivos da educação infantil, pareceram confusas, vagas e vistas numa óptica 

individualizada, consistindo em sua maioria em como elas gostariam que as crianças 

terminassem a educação infantil: 

 
Quadro 6: Finalidade e Objetivos da educação infantil 
Creche 
Centro 

Que elas aprendam o educar, o amor, o carinho e a atenção (P.2)10 
Educar, cuidar. Contribuir nas atividades, higiene. Participar com eles na hora da 
brincadeira e tarefas (A.0) 
- 

Creche 
Norte 

Passar os conteúdos, ensinar a respeitar, pedir desculpas, é ser um pouco de mãe, 
psicóloga (P.3) 
Que saibam se vestir, comer, que não sejam assim tão dependentes (A.2) 
Trabalho de desenvolvimento integral das crianças (D) 

Creche 
Oeste 

É que fique fixado na mente deles algo que vão levar pra vida toda (P.0) 
Educar para que ela seja um ser humano exemplar em valores (A.0) 
- 

Creche 
Sul 1 

Desenvolver um trabalho de educação (P.0) 
Comer sozinho, ir ao banheiro, pedir o que quer, ficar mais independentes (A.0) 
- 

Creche 
Sul 2 

Que eles consigam pintar direito, já saber algumas letras, se vestir só (P.2) 
Que eles estejam preparados para as novas situações que vão enfrentar (A.0) 
Que continuem na aprendizagem nas séries seguintes (D) 

 

Verificamos que as educadoras possuem uma visão vaga dos objetivos e das 

finalidades, tais dados refletem a falta de conhecimentos específicos e científicos sobre a 

profissão, visto o baixo grau de qualificação das educadoras, mais verificável na categoria 

auxiliares. Porém percebemos também nas falas das educadoras elementos que apontam para 

o bem-estar físico, a educação e o desenvolvimento da autonomia da criança.  

Segundo Dias (2005), a autonomia é uma das bases para a educação moral, processo 

que está ligado às diversas interações das crianças. Para exercer a sua autonomia, o sujeito 

                                                 
10 Para maior praticidade adotamos o seguinte código de iniciais: P = professor; A = auxiliar; D = diretor/ 0 = 
berçário; 2 = turma de 2 anos; 3 = turma de 3 anos.  
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interage com os valores culturalmente repassados, não sendo passivo a eles, mas podendo 

criticá-los e refleti-los, aceitar ou substituí-los. 

Em relação à dimensão do Currículo e Experiências de Aprendizagem, que trata das 

atividades e oportunidades de aprendizagem promovidas, verificamos que as atividades 

suscitadas foram: brincadeiras, pintura, contar histórias, música, linguagem oral, utilização de 

fantoches, brincadeira de roda, colagem, canto, trabalhar vocabulários, movimentos, vídeos, 

brincadeiras livres, jogos didáticos e desenhos. Considerando o RCNEI vemos contemplados 

os conteúdos de movimento, música, artes visuais e linguagem oral, faltando atividades 

relacionadas à formação pessoal e social, natureza e sociedade e matemática. Lembramos aqui 

que na primeira etapa da pesquisa as educadoras relataram que a área curricular que elas não 

gostariam de estudar era a matemática.  

Quanto à dimensão do Planejamento, Avaliação e Registro, verificamos que as 

creches pesquisadas trabalham em cima de projetos. Há um planejamento prévio que vem 

postulado pelos órgãos públicos e posteriormente, a equipe da creche planeja suas atividades. 

A equipe é formada por diretor, coordenador pedagógico e pelos professores. Os auxiliares 

não participam do planejamento. Em três creches não há um coordenador pedagógico fixo, na 

creche Tizuko, por exemplo, há uma coordenadora pedagógica que fica responsável por três 

creches, passando apenas uma vez por semana na creche mencionada.  Os projetos em sua 

maioria são relacionados a datas comemorativas. 

 
Quadro 7: Planejamento, Avaliação e Registro 
Creche 
Centro 

Faz junto com a diretora, quinzenalmente. Projetos que vem da prefeitura (livros, 
comemorações). Atualmente está com o projeto de Natal, faz cartazes, desenhos, 
explica o que é o Natal, etc (P.2). 
- 

Creche 
Norte 

A coordenadora e psicóloga prepara, faz e repassa (P.3). 

A equipe técnica faz com base nas diretrizes que a prefeitura manda (D). 
Creche 
Oeste 

O projeto já vem pronto pela coordenadora, ela o especifica. (...) Faz os projetos 
na sala de acordo com o que a coordenadora mandou (P.2). 
- 

Creche 
Sul 1 

Só no plano anual e nos projetos (...) Faz com a diretora por mês e depois faz seus 
planos de aula (P.3). 
- 

Creche 
Sul 2 

Trabalha com projetos e faz os planos (...) O planejamento é feito em grupo com 
os projetos da prefeitura (P.2). 
O planejamento é mensal, feito pelo orientador, professor e diretor (D). 

 

Além de destacar o fato de que o auxiliar de educação infantil não participa das 

reuniões de planejamento, vemos que as creches seguem o que já vem postulado pelos órgãos 
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públicos. Após a realização das atividades, as educadoras registram as ações através de 

fotografias que serão anexadas a relatórios entregues a prefeitura. Apenas na creche 

Marineide, zona norte da capital, foi possível notar um maior número de projetos feitos por 

eles mesmos,  

 
Ela (a psicóloga) me explicou que na creche eles realizam alguns projetos feitos por 
eles mesmos. Naquele dia estava se fechando o bimestre onde foi trabalhando a 
questão “Eu e o outro”. Eles trabalharam com quatro projetos: * “Eu e Você” que 
trata da relação: eu e meu corpo; eu e as outras pessoas; e eu e os animais. * “Bem 
vindo ao nosso aconchego” que trata das primeiras semanas de adaptação das 
crianças a creche. * “Alimentação Saudável, Vida saudável” que trata de fazer não 
só com que as crianças percebam o valor dos alimentos, mas também suas famílias. 
* “Bloco Alegria da Meninada” que traz o carnaval, e o trabalho com o medo das 
crianças pelo bicho (atividade cultural muito comum no bairro) (DIÁRIO DE 
CAMPO, agosto de 2012). 

 

Nas outras creches não vimos essa variedade de projetos, observamos atividades 

relacionadas a datas comemorativas e projetos vindos da prefeitura. Na creche Tizuko, região 

oeste, presenciamos ações do projeto do Ano Cultural Herbert Vianna11. Todas as escolas de 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio da prefeitura deveriam desenvolver 

atividades relacionadas ao tema. Na creche Tizuko vimos atividades interessantes sendo 

trabalhadas, 

 
Quando cheguei à creche Tizuko fui ao berçário, lá a auxiliar me informou que faria 
uma atividade relacionada ao artista Herbert Vianna (...), tratava-se de atividades 
ligadas ao projeto da prefeitura “Ano Cultural Herbert Vianna”. No berçário, as 
auxiliares montaram um mural com desenhos vazados (apenas os contornos), elas 
auxiliavam os bebês a colarem dentro das linhas, pedaços de papéis de diferentes 
cores e texturas, pedindo para que eles percebessem as diferenças entres cores, 
texturas e o que estava ou não dentro do contorno. Achei a atividade incrível. Na 
turma de dois anos, a professora comprou uma miniatura de violão (com o dinheiro 
dela) e explicou quem é Herbert Vianna, mostrando o instrumento que ele toca. Ela 
falou da cadeira de rodas e dos óculos do músico (com auxilio da música de título 
“óculos”), explicando que se deve respeitar quem possui alguma necessidade 
especial, pois não há nenhuma anormalidade nisso. Ela chamou a professora do 
berçário que usa óculos e pediu para que ela contasse as crianças por que ela os usa e 
dizer que devemos respeitar uns aos outros. Achei tudo incrível. As educadoras 
foram muito criativas (DIÁRIO DE CAMPO, novembro de 2012). 

 

Gostaríamos de destacar o trabalho em equipe e a criatividade das educadoras. 

Percebemos nas observações da prática que mesmo o planejamento sendo postulado em um 

grau superior de gestão, no dia-a-dia são as educadoras que põem o planejamento em prática, 

aperfeiçoando, reformulando e o adaptando a sua realidade.  O educador tem um papel 

                                                 
11 Em 2012, o Projeto Ano Cultural estava na 6ª edição e homenageou o músico Herbert Vianna. O projeto 
municipal consiste em atividades em todos os níveis e segmentos educacionais da prefeitura relacionadas à vida 
e obra do homenageado.   
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importantíssimo na execução do currículo, é ele que o põe em prática, enfrentando as 

dificuldades e os desafios de seu meio,  

 
Os agentes educativos, por sua vez, carecem de um olhar apurado, uma disposição 
para estar sempre se renovando e uma capacidade crítica de perceber o que é 
essencial à prática educativa, vencendo, dessa forma, a tendência a considerar o 
currículo como algo imutável, posto e definido independente de sua implementação 
na prática diária dos professores (DIAS; MACHADO; NUNES, 2009, p. 14).  

 

Tal fato nos faz voltar à discussão da necessidade da formação desses profissionais 

sem esquecer a sua valorização. Abrimos um parêntese aqui para destacar a capacidade 

criativa das educadoras que mesmo ganhando baixos salários, passando dois turnos em salas 

superlotadas de crianças de pouca idade e assim mais dependentes, ainda conseguem planejar 

e por em prática atividades pensadas na aprendizagem das crianças. Lembramos das palavras 

de Freire (1997) dizendo que ensinar,  

 
É uma tarefa que requer de quem com ela se compromete um gosto especial de 
querer bem não só aos outros, mas ao próprio processo que ela implica. É impossível 
ensinar sem essa coragem de querer bem, sem a valentia dos que insistem mil vezes 
antes de uma desistência. (...) É preciso ousar para jamais dicotomizar o cognitivo 
do emocional. É preciso ousar para ficar ou permanecer ensinando por longo tempo 
nas condições que conhecemos, mal pagos, desrespeitados e resistindo ao risco de 
cair vencidos pelo cinismo. É preciso ousar, aprender a ousar, para dizer não à 
burocratização da mente a que nos expomos diariamente. É preciso ousar para 
continuar quando às vezes se pode deixar de fazê-la, com vantagens materiais 
(FREIRE, 1997, p. 8-9). 

   

Resta-nos saber em que ambiente estas atividades estão sendo desenvolvidas, se a 

educadora promove uma atmosfera estimuladora, sensível as necessidades da criança, 

privilegiando o desenvolvimento de sua autonomia. Como nos diz Rogers (1973), o professor 

que busca aceitar o aluno como ele realmente é, tentando compreendê-lo, criando uma relação 

empática, muito faz para promover uma aprendizagem significativa.    

Em relação ao pessoal, além da formação dos professores e auxiliares, já discutida 

por nós em capítulo anterior, podemos relatar aqui a necessidade de mais educadores nas salas 

de aula. O padrão é em cada sala haver apenas uma professora e uma auxiliar para um número 

superior a 20 crianças (exceto berçário onde o número de adultos para crianças é superior). 

Presenciamos inúmeros casos em que havia apenas um adulto por sala, fato ocasionado por 

falta ou remanejamento de pessoal. Outro ponto a se destacar é que a maioria dos professores 

trabalha os dois períodos, enquanto os auxiliares trabalham seis horas corridas, ou seja, 

mesmo em salas em que há o auxiliar, a professora permanece sozinha no horário vespertino. 

Quanto à dimensão do Espaço Educativo, também observamos queixas em relação 

ao tamanho das salas de algumas creches e a quantidade de alunos. Como dito anteriormente 
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no primeiro capítulo deste trabalho, algumas das creches não foram projetadas com fins 

educativos, possuindo inúmeras adaptações. Os recursos materiais são padronizados, sendo a 

televisão e o aparelho de som os mais utilizados nas salas.  

Na dimensão Relações e Interações, observamos algumas queixas relacionadas ao 

ambiente de trabalho na relação entre educadoras, algumas relatam a falta de cooperação entre 

as colegas. Presenciamos também alguns conflitos entre direção e educador, frutos da 

discrepância de objetivos sobre o educar. De uma forma geral, as educadoras não conhecem a 

visão da instituição e não vemos no ambiente da creche tais informações disponíveis. No que 

diz respeito à relação adulto-criança as educadoras relatam que esta deve estar fundamentada 

no amor, porém estabelecendo os limites dos comportamentos e mostrando o que seria o certo 

e o errado. O perdão e o respeito são bastante destacados pelas educadoras como ações que 

devem ser estimuladas nas crianças. No próximo tópico trabalharemos os resultados oriundos 

da Escala de Empenhamento do Adulto. 

Na dimensão Igualdade de Oportunidades verificamos que não há uma seleção das 

crianças para a entrada na creche, ou seja, qualquer criança pode ser matriculada, sendo ou 

não portadora de alguma deficiência e independente de sua condição financeira. O problema 

se encontra no número de vagas em relação à demanda bem mais superior. As crianças com 

alguma deficiência podem se matricular, porém a diretoria deve encaminhar aos órgãos 

públicos um processo pedindo o acompanhamento de uma “cuidadora12”.  

Na nossa pesquisa encontramos apenas uma pessoa que trabalha diretamente com 

crianças com deficiência, trata-se de uma cuidadora da turma de 3 anos. Nas observações da 

prática docente vimos que a professora da turma praticamente não estabelece relação com as 

crianças portadoras de deficiência.  

 
Durante todo o tempo que permaneci na sala, a professora sequer se voltou para a 
criança com deficiência, qualquer coisa que ela quisesse da criança, ela olhava para 
a cuidadora e pedia a ela, assim a cuidadora interagia com a criança. Isso ilustra o 
que a cuidadora me tinha dito antes, que ela fica responsável exclusivamente pela 
criança visto que ganhava especificamente para isso (DIÁRIO DE CAMPO, 
novembro de 2012). 

 
Em relação à dimensão da Participação da Família e da Comunidade, percebemos 

através das entrevistas que os pais se mostram presentes na creche apenas quando são 

chamados. Alguns pais ainda participam de reuniões. As educadoras relataram que no contato 

que possuem pela manhã, na hora de deixar a criança e a tarde, na hora de buscar a criança, 

alguns pais questionam sobre o dia na creche ou dão algum apontamento.   

                                                 
12 Pessoa com formação específica que fica exclusivamente responsável pela criança com deficiência física.  
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Quanto a Monitoração e a Avaliação, as crianças possuem uma ficha de 

desenvolvimento infantil elaborada pela prefeitura. É através da ficha que a professora 

acompanha o desenvolvimento da criança. Na ficha a questões como, se a criança já 

engatinha, se ela já se alimenta sozinha, se participa das atividades etc. Além disso, cada 

criança possui uma agenda, onde a professora anota quais foram as atividades realizadas por 

elas, essas agendas são encaminhadas aos pais, que por sua vez, assinam mostrando cientes 

das ações desenvolvidas na creche.  

Outro instrumento utilizado na pesquisa foi a Escala de Empenhamento do Adulto. 

Esta escala se caracteriza por ter 5 pontos, onde o ponto 1 representa o mínimo de 

empenhamento do adulto nas ações educativas e o ponto 5 o máximo de empenhamento do 

adulto. Na escala são consideradas três características: sensibilidade, estimulação e 

autonomia. A escala é baseada no trabalho de Carl Rogers, que postulou qualidades 

facilitadoras na aprendizagem, como aceitação do outro, empatia e confiança.  

 
O conceito de empenhamento contém este conjunto de características que descrevem 
a natureza da relação entre o adulto e a criança. Estas características influenciam a 
competência do adulto para motivar, alargar, promover e envolver a criança no 
processo de aprendizagem. As acções do adulto podem, por conseguinte, ser 
categorizadas como apresentando ou não características de empenhamento 
(BERTRAM & PASCAL, 2009, p. 136). 

 

Ferre Laevers, a partir de Rogers, utilizou então três categorias na Escala de 

Empenhamento do Adulto. A Sensibilidade que é a atenção que o adulto dá a criança. A 

Estimulação, como o adulto intervém na aprendizagem e a Autonomia, a liberdade que o 

adulto propicia a criança para exercer suas vontades e escolhas (BERTRAM & PASCAL, 

2009).  

Utilizamos na nossa pesquisa também a escala adaptada a adultos que educam 

crianças com deficiência, visto que, na creche Marineide, da zona norte da capital paraibana, 

há duas crianças com deficiência na sala de crianças de três anos.  

Participaram dessa parte da pesquisa ao todo 34 sujeitos. Houve muita dificuldade 

em fazer as observações por causa da rotatividade dos professores e auxiliares nas creches. 

Alguns professores foram trocados de salas, de instituição, auxiliares foram trocados de 

função, a exemplo, uma auxiliar do berçário que foi transferida na mesma creche para ser 

auxiliar de limpeza. Diante deste quadro, além das desistências o número de participantes 

ficou reduzido a 34.   

Analisamos assim, as três categorias da escala, observamos cada adulto quatro vezes 

em períodos diferentes, cada período tem 10 minutos. A cada dois minutos nos concentramos 
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em anotar na ficha do adulto, o que ele está fazendo, e indicar um grau na escala de 1 a 5 de 

empenhamento. Ao todo cada adulto tiveram preenchidas quatro fichas de observações. 

Anotamos na ficha também, a quantidade de crianças e o turno do dia. Após o preenchimento 

da escala seguimos a análise de acordo com o material do Manual DQP, que prevê a 

elaboração de gráficos com todas as observações.  

Elaboramos um gráfico para cada instituição. No gráfico 1 que diz respeito ao 

empenhamento do adulto na creche Tizuko (região oeste) podemos notar uma concavidade do 

gráfico produzida pelo aumento dos índices em suas extremidades, o ponto 5 e o ponto 1. 

Lembremo-nos que o ponto 5 caracteriza o máximo de empenhamento do adulto e o ponto 1 o 

mínimo de empenhamento. Vemos assim, uma simetria em relação ao ponto central (ponto 3).  

 
Gráfico 1: Escala de Empenhamento do Adulto – Creche Tizuko 

 
 
 

Podemos dizer que encontramos na creche Tizuko educadores que estabeleceram 

níveis de empenhamento muito dispares, visto os picos de observações nas extremidades do 

gráfico, ou seja, obtivemos muitas observações com nível de empenhamento máximo e 

também com o nível mínimo, porém na análise geral da instituição, vemos um equilíbrio entre 

a quantidade de observações de maior empenhamento e as obsevações de menor 

empenhamento.    

No gráfico 2 relacionado ao Empenhamento do Adulto da Creche Marineide (zona 

norte), notamos uma tendência crescente ao ponto 1 de empenhamento tendo seu pico no 

ponto 2 de empenhamento. Observamos assim, uma maior quantidade de observações na zona 

de menor empenhamento da escala. Queremos abrir um parêntese aqui para relatar que tais 
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resultados nesta creche foram uma surpresa, visto que dentre todas as outras, ela foi percebida 

por nós como a que melhor usa seu espaço físico e que possui a maior quantidade de 

profissionais (psicológo, secretária, coordenadora pedagógica).  

 
 

Gráfico 2: Escala de Empenhamento do Adulto – Creche Marineide 

 
 
 

Notamos assim, que as observações realizadas com as educadoras da creche 

Marineide demonstraram um menor nível de empenhamento do adulto.   

Realizamos também na creche Marineide, o preenchimento da Escala de Apoio do 

Adulto a crianças com deficiência como nos mostra o gráfico 3 abaixo, 

 
Gráfico 3: Apoio do adulto a criança com deficiência 
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Percebemos um alto grau de sensibilidade e estimulação da criança. A autonomia 

sofreu uma queda, provavelmente provocada por uma maior supervisão das atividades que 

acaba por podar as manifestações autônomas da criança. 

No gráfico 4 referente ao Empenhamento do Adulto na creche Júlia (zona sul), 

notamos um equilíbrio dos pontos, com exceção do ponto 5 de maior empenhamento, que 

obteve os menores índices. Gostaríamos de destacar que a categoria Autonomia teve um 

considerável pico no ponto 1, o que demonstra falta de oportunidade de experimentação e 

independência dadas as crianças.  

 
 

Gráfico 4: Escala de Empenhamento do Adulto – Creche Júlia 

 
 
 
 

No gráfico 5 vemos a Escala de Empenhamento do Adulto da creche Zilma (zona 

central), notamos um maior aglomerado de observações no ponto cinco de máximo 

empenhamento, com destaque para a categoria autonomia. Porém, vemos também números 

consideráveis de observações no ponto 2 e 1, de menor empenhamento.   
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Gráfico 5: Escala de Empenhamento do Adulto – Creche Zilma 

 
 
 

No gráfico 6 verificamos os níveis de empenhamento do adulto na creche Mônica. 

Igualmente a creche Júlia, notamos uma menor quantidade de observações no ponto de 

máximo empenhamento 5, porém, percebemos um equilíbrio entre os outros pontos com 

exceção da categoria Autonomia, que teve um pico considerável do ponto 2, ponto de menor 

empenhamento do adulto.  

 
 

Gráfico 6: Escala de Empenhamento do Adulto – Creche Mônica 
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No Manual DQP, a Escala de Empenhamento do Adulto é vista como um 

instrumento que se foca na forma de mediação pedagógica que o adulto estabelece com a 

criança. A categoria da Sensibilidade tem como indicadores a empatia, a sinceridade e a 

autenticidade. Para Rogers (1973), a empatia e a congruência são pontos de extrema 

importância nas relações humanas. Segundo o autor, quanto mais o terapeuta, o professor, as 

pessoas estabelecerem relações autênticas, onde cada um dos sujeitos se permite mostrar ao 

outro quem realmente se é, aceitando-se e estando aberto a aceitar o outro nas suas fraquezas, 

defeitos e qualidades, mais seguro e fecundo se encontra o ambiente, propício a uma 

aprendizagem significativa e ao crescimento pessoal e profissional de ambos os atores. Nas 

palavras do autor,  

 
A aprendizagem pode ser facilitada, segundo parece, se o professor for 
<<congruente>>. Isto implica que o professor seja a pessoa que é e que tenha uma 
consciência plena das atitudes que assume. (...) O professor é uma pessoa, não a 
incarnação abstracta de uma exigência escolar ou canal estéril através do qual o 
saber passa de geração em geração (ROGERS, 1973, p. 259-260). 

     
O professor necessita criar uma atmosfera de aceitação e valorização das crianças, 

criando um clima de consideração positiva incondicional. O educador deve passar segurança, 

atenção, dando carinho e afeto.  

A categoria Estimulação diz respeito a quanto o educador estimula a criança 

possibilitando oportunidades para seu desenvolvimento. Segundo Rogers (1973), a 

aprendizagem significativa é percebida mais facilmente quando as questões são tidas como 

problemas. “[...] a primeira implicação no domínio da educação poderia ser a de permitir ao 

aluno, seja em que nível do ensino for, estabelecer um real contacto com os problemas 

importantes de sua existência, de modo a distinguir os problemas e as questões que pretende 

resolver” (ROGERS, 1973, p. 259). Isso implica em ver a criança como um sujeito ativo. A 

sensibilidade a nosso ver, está intimamente ligada a essa categoria, já que o educador precisa 

captar as necessidades da criança. Para nós adultos, não ser chamado para uma festinha, não 

ter determinado brinquedo, não ser convidado para a roda de brincadeira com os colegas, não 

conseguir pintar os desenhos dentro dos contornos talvez não seja tão problemático, mas o 

adulto precisa perceber que para a criança seus problemas são reais, o adulto não pode 

diminuir a dificuldade dos problemas do outro, não deve julgar, e sim se centrar na 

necessidade da criança, ouvi-la, mostrar que com ele a criança pode se abrir, que está segura e 

a partir daí estimulá-la a ver melhor o seu problema, encarando a criança como um ser capaz 

de reformular e resolver as suas dificuldades. 
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Em uma salinha do berçário, presenciamos cenas que demonstram empatia entre as 

crianças e atenção delas frente às necessidades uma das outras, 

 
Ainda faltava algum tempo para a hora do sono, mas uma das crianças estava 
visivelmente com muito sono, ela queria deitar o chão. Uma das berçaristas pegou 
um colchonete para que ela não se deitasse no chão frio. Logo que a bebê se deitou 
no colchonete, vieram mais dois bebês, cada um de um lado da amiguinha, 
colocaram a mãozinha no bumbum da bebê e começaram a niná-la, igualzinho ao 
jeito que as berçaristas fazem (DIÁRIO DE CAMPO, novembro de 2012). 

 
 

A categoria de Autonomia diz respeito a quanto o adulto permite a criança 

experimentar, vivenciar, construir a sua independência. Tal categoria também está relacionada 

às outras. Quanto o educador permite que a criança opine as suas ideias, os seus desejos, 

quanto ele permite que ela participe da elaboração das regras, que lhe dê oportunidades para 

descobrir e experimentar coisas novas. É ouvir a voz das crianças, valorizando-as, 

considerando-as sujeitos de direitos e vontades. Deixar o aluno livre para escolher, 

experimentar é estimular a sua criatividade, educar para o não conformismo e a não 

padronização das ideias.    

 
[...] a aprendizagem significativa é possível se o professor for capaz de aceitar o 
aluno tal como ele é e de compreender os sentimentos que ele manifesta (...) o 
professor que é capaz de uma aceitação calorosa, que pode ter uma consideração 
positiva incondicional e entrar numa relação de empatia com as reacções de medo, 
de expectativa e de desânimo que estão presentes quando se enfrenta uma nova 
matéria, terá feito muitíssimo para estabelecer as condições de aprendizagem 
(ROGERS, 1973, p. 260). 

 
Gostaríamos de ilustrar essa categoria, com uma passagem do nosso Diário de 

Campo, 

Estava observando a professora arrumar as crianças quando uma cena me chamou 
atenção. As cadeiras estavam em formato de roda e as crianças esperavam sua vez 
de pentear os cabelos e passar perfume. Perto de mim havia uma garotinha, no outro 
extremo da roda havia outra, percebi que elas conversavam por gestos. A que estava 
próxima de mim já tinha se vestido sozinha, enquanto a outra não conseguia colocar 
a camisa. A mais próxima de mim chamou a outra para o nosso lado da sala. Ela 
veio trazendo as roupas e a sandália. A pequena ajudou a coleguinha a se vestir, 
colocou seu short, depois colocou a camisa, mostrando a amiga como é que se faz. 
Na hora de colocar a sandália, ela não sabia o que fazer, pois tinha que abrir o feixe 
primeiro. Elas olhavam o mecanismo, tentavam colocar a sandália e nada. Até que 
as chamei e perguntei se eu poderia colocar a sandália para elas. Assim, abri o feixe 
e pus a sandália. Elas ficavam olhando fixamente para o mecanismo e em como eu 
estava fazendo. Depois disso, a mais próxima de mim, se abaixou para analisar o 
que eu tinha feito. Achei incrível. Logo em seguida, ela me pediu para brincar com 
ela e a amiga de roda (DIÁRIO DE CAMPO, novembro de 2012). 

 

Trata-se de uma turma de 3 anos, onde podemos ver a curiosidade, a experimentação, 

a aprendizagem nas coisas que julgamos mais simples. Segundo Gouvêa, (2009), 
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A observação atenta das ações das demais crianças, o caráter assistemático e não 
intencional da aprendizagem, aliados à participação na atividade coletiva, 
constituem as principais estratégias de aprendizagem das ações infantis. Essas 
ocorrem de maneira diferenciada da aprendizagem escolar, calcada na transmissão 
intencional do que se quer ensinar/aprender, com recurso a verbalização da 
experiência e realização da atividade só após a verificação da sua aprendizagem 
(GOUVÊA, 2009, p. 41). 

 

No cotidiano da sala podemos observar como as crianças são capazes de aprender 

rapidamente quando estimuladas, quando se vem frente ao que consideram um problema.  

Nos dados obtidos a partir do preenchimento da Escala de Empenhamento do Adulto 

nos indicam a necessidade de uma maior atenção nas relações adulto-criança na creche, visto 

que, os níveis de empenhamento do adulto foram maiores nos pontos mais baixos da escala, 

como nos mostra o gráfico 7 abaixo, 

 

Gráfico 7: Empenhamento do Adulto – Todas as creches pesquisadas  

 
 

 

Notamos um crescimento para os pontos de menor empenhamento. Como já 

discutimos anteriormente, as relações estabelecidas entre o adulto e a crianças são cruciais 

para o desenvolvimento infantil, visto que é nas interações que a criança experimenta, 

conhece e compreende o mundo. 

Observamos em cada creche um número considerável de observações nos pontos de 

menor empenhamento do adulto. Este fato se torna preocupante quando pensamos na 

importância das qualidades das interações e a criação de um ambiente propício a 
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aprendizagem. Não basta ter apenas conhecimentos específicos, se não conseguir fomentar 

uma relação propícia a aprendizagens significativas, por outro lado, é preciso que o professor 

tenha um arcabouço teórico e científico para desempenhar o seu trabalho.  

Uma relação focada na sensibilidade, estimulação e na autonomia fornece os meios 

necessários para o estabelecimento de uma aprendizagem significativa. O professor deve 

permitir à criança a experimentação de seus próprios sentimentos, a descobrir o novo a partir 

de um clima de consideração positiva e segurança. Tentar compreender o mundo da criança, 

buscando sentir seus sentimentos, confusões, seus medos, angústias, mas sem se deixar afetar-

se por essa confusão (ROGERS, 1973). 

Como nos diz Freire (1997),  

 
A tarefa de ensinar é uma tarefa profissional que, no entanto, exige amorosidade, 
criatividade, competência científica mas recusa a estreiteza cientificista, que exige a 
capacidade de brigar pela liberdade sem a qual a própria tarefa fenece (FREIRE, 
1997, p. 9). 

 

Segundo Freire (1997) é preciso amorosidade aos alunos e ao seu próprio trabalho. 

Na terceira etapa do nosso estudo caracterizada pelos processos de entrevistas, vimos no 

estudo das Representações Sociais sobre o Educar, Cuidar, Brincar e Criança, as categorias de 

sentimentos positivos relacionados à educação infantil como as mais frequentes. O sentimento 

“amor” foi um dos mais evocados. Na entrevista aberta, na pergunta sobre o que é necessário 

para se trabalhar com crianças pequenas, o amor pelas crianças e pelo trabalho foi o ponto 

mais levantado. 

Lógico que apenas amor não basta, mas sem ele, como explicaremos o porquê de 

mesmo algumas professoras tendo grau superior, mesmo ganhando baixos salários, sem 

estabilidade profissional, tendo uma carga de trabalho bem superior ao que poderia ter, em 

salas lotadas, continuam se dedicando e trabalhando, mesmo nas condições que trabalham. 

 
Devo confessar que, sem nenhuma cavilação, não acredito que, sem uma espécie de 
“amor armado”, como diria o poeta Tiago de Melo, educadora e educador possam 
sobre-viver às negatividades de seu que-fazer. Às injustiças, ao descaso do poder 
público, expresso na sem-vergonhice dos salários, no arbítrio com que professoras e 
não tias que se rebelam e participam de manifestações de protesto através de seu 
sindicato, são punidas mas apesar disso continuam entregues ao trabalho com seus 
alunos (FREIRE, 1997, p. 38). 

 

O educador precisa ter vontade de estar onde está, e mais que isso, precisa ter 

vontade de fazer o melhor, querer sempre aprender mais e lutar pelos seus direitos e por 

melhores condições de trabalho, é preciso “um ‘amor armado’, um amor brigão de quem se 

afirma no direito ou no dever de ter o direito de lutar, de denunciar, de anunciar. É essa a 
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forma de amar indispensável ao educador progressista e que precisa de ser aprendida e vivida 

por nós” (FREIRE, 1997, p. 38). Ressaltamos a importância de se ter segurança no seu fazer 

pedagógico, “Não posso estar seguro do que faço se não sei como fundamentar 

cientificamente a minha ação se não tenho pelo menos algumas idéias em torno do que faço, 

de por que faço, para que faço” (FREIRE, 1997, p. 38). 

Não basta ter amor e segurança em sua formação cientifica, é preciso ter condições 

dignas de trabalho, ter um salário digno e um ambiente profissional com os recursos 

necessários e adequados ao planejamento e execução de planos que objetivem a qualidade da 

educação e a aprendizagem das crianças. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
(LAVADO, Joaquín Salvador (Quino). Toda Mafalda. São Paulo: Martins Fontes, 2003) 

 

 
(LAVADO, Joaquín Salvador (Quino). Toda Mafalda. São Paulo: Martins Fontes, 2003) 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo geral deste trabalho foi de avaliar a qualidade das relações que o educador 

de Educação Infantil promove com as crianças de 0 a 3 anos na creche, considerando as 

representações sociais do professor sobre o educar, cuidar, brincar e a criança. Para isso, 

buscamos identificar as representações sociais do docente em relação a sua prática (educar, 

cuidar, brincar e a criança), investigar a formação do docente de creche e avaliar o 

empenhamento do docente nas ações educativas, as relações que este estabelece com as 

crianças. Buscamos analisar como estes profissionais estão desenvolvendo a sua atuação, 

partindo do pressuposto que a qualidade das relações estabelecidas entre adulto-criança 

podem representar a qualidade da formação do educador.   

Para o alcance dos nossos objetivos elaboramos três etapas de coletas de dados da 

pesquisa. A primeira etapa caracterizou-se pela realização de entrevistas sobre a formação 

docente dos educadores e a aplicação de fichas com informações sobre as instituições 

participantes. Participaram desta etapa 51 participantes, sendo 14 professores e 37 auxiliares 

de creche. Na segunda etapa da pesquisa foram realizadas observações da prática docente com 

o preenchimento da Escala de Empenhamento do Adulto, instrumento disponibilizado pelo 

Manual do Projecto Desenvolvendo a Qualidade em Parcerias (DQP). Participaram desta 

etapa 34 professores e auxiliares. Na terceira etapa da pesquisa foram realizados processos de 

entrevistas com 19 professores, 28 auxiliares e 2 diretores, totalizando 49 sujeitos. Para 

analisar o material coletado na primeira e na terceira etapa utilizamos a Análise de Conteúdo 

de Bardin (2002). A segunda etapa da pesquisa e os processos de entrevistas foram analisados 

segundo o Manual DQP.  

Uma das dificuldades em relação à coleta de dados foi a grande rotatividade de 

pessoal nas creches. Durante os meses em que a pesquisa ocorreu vimos várias transferências 

de pessoal, tanto de sala como de instituição.   

Percebemos pelos dados que de um modo geral o nível de formação inicial das 

educadoras é consideravelmente baixo. Se apenas nos focarmos na formação inicial das 

auxiliares de educação infantil vemos que esta é bastante inferior ao que é exigido. Trata-se 

de pessoas que por lei não deveriam estar ocupando os cargos que ocupam. Desta forma, a 

primeira questão que nos vem à mente é, por que estas pessoas continuam a ocupar esses 

cargos apesar do movimento de valorização do magistério e as mudanças existentes em lei? A 

essa pergunta temos três apontamentos.  
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Primeiro, que as leis estipulam apenas a formação necessária para o cargo de 

professor, assim, por uma brecha na legislação, foi incluso o cargo de auxiliar. Porém, 

verificamos que na legislação municipal a grande parte destas pessoas também não possui 

formação para o cargo de “monitores”13. Desta informação tiramos o segundo apontamento, 

apesar de todo um movimento de valorização e dos crescentes estudos que mostram a 

importância da formação inicial destes profissionais, as decisões dos gestores públicos ainda 

se baseiam na visão maternalista de educação infantil, onde a creche se resume a um lugar 

seguro onde as mães podem deixar seus filhos para outras mulheres cuidaram deles como 

mães, ou seja, a visão de que a pessoa que trabalha com crianças pequenas, desempenhando 

funções de cuidado, mais especificamente as auxiliares, não precisam ter formação específica. 

Abrimos um parêntese aqui para ressaltar o fato de que na educação infantil não se pode haver 

separação entre educar e cuidar. Tanto a professora, quanto a auxiliar, ao educar cuida, ao 

cuidar educa. Ações simples como escovar os dentes, são fonte de aprendizado e de 

descobertas, a educadora que não aproveita tais oportunidades para estimular as crianças, para 

promover a exploração e experimentação de mundo, perde chances ricas de promoção do 

conhecimento e de aprendizado.    

O terceiro apontamento está relacionado ao grande gasto público que se teria com a 

contratação de profissionais qualificados. Imaginemos um gestor14 que ao administrar várias 

áreas como saúde, urbanismo, mobilidade social, assistência social etc., vê diante de si uma 

conta financeira enorme crescer de uma dessas áreas. Como foi visto na primeira etapa da 

pesquisa, a maioria dos funcionários das creches são prestadores de serviço, ou seja, não tiram 

férias, não tiram licenças, não tem carteira assinada e ganham pouco, além de não ter 

nenhuma ou quase nenhuma estabilidade em seus cargos, não podem fazer greve. Para 

contratar pessoas qualificadas, primeiro nos parece que o número de funcionários deveria 

crescer significativamente nas creches, visto que o que temos hoje é uma grande rotatividade 

de pessoal para “tampar lacunas”. Voltemos a imaginar o gestor que possui o dinheiro X para 

investir em cada área. Lembremo-nos que ao mesmo tempo em que o gestor tenta aplicar o 

dinheiro da forma em que considera que dará resultados, ele também quer que esses 

resultados logo apareçam para que a comunidade perceba seus esforços. Vemos aí a lógica 

capitalista da eficiência e eficácia em curto prazo. Teríamos uma pessoa que não pode gastar 

muito, ou seja, uma pessoa que precisa economizar (não entraremos aqui no fato de haver ou 

                                                 
13 Pela Resolução Municipal o auxiliar de educação infantil deve estar cursando o ensino normal nível médio ou 
superior. 
14 Quando falo Gestor, referencio-me não a uma pessoa, mas a equipe de gestão pública, a todos aqueles que têm 
o poder de decidir nos planos mais altos de governo. 
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não nos cofres públicos os recursos financeiros necessários para, por exemplo, um concurso 

público com piso salarial para professores de educação infantil). O que vemos é que a opção 

adotada pelo gestor, não é a contratação de novos profissionais bem qualificados e de um 

salário melhor, o que vemos é a adoção de projetos que estimulem a “produtividade” do 

pessoal que já trabalha nas instituições, como por exemplo, o Projeto Escola Nota Dez.15  

Em relação à formação dos profissionais atuantes na educação infantil, vemos que é 

necessário o cuidado na qualidade da formação inicial destes profissionais, isso passa, a nosso 

ver, pela criação de processos avaliativos e de uma melhor organização do currículo no ensino 

superior. É necessária a contratação de pessoas qualificadas e que tenham condições dignas de 

trabalho. É preciso que se planeje a formação continuada considerando a etapa de 

desenvolvimento de cada grupo e os conhecimentos específicos que possuem.  

Apesar de todo um movimento de valorização e dos crescentes estudos que mostram 

a importância da formação inicial destes profissionais, ainda vemos ações e decisões baseadas 

na visão maternalista de educação infantil. Observamos que as Formações continuadas 

parecem não considerar o nível de formação inicial destas profissionais.  

Apesar de encontrarmos no estudo das Representações Sociais sobre o Educar, 

Brincar, Cuidar e a Criança, estas categorias bem imbricadas, com o cuidar e o educar bem 

associados, nas entrevistas da primeira etapa verificamos dados onde o educar é visto no seu 

lado maternal, o brincar é rotineiramente desvinculado das ações educativas e o cuidar é 

apresentado como sendo atividades apenas dos auxiliares.  

Verificamos nas creches um número considerável de observações da prática docente 

com pouco empenhamento do adulto. Vemos a importância do fomento de relações adulto-

criança que propiciem aprendizagens significativas.  

A formação destes profissionais deve considerar as dimensões subjetivas da relação 

adulto-criança e não apenas o conhecimento específico. Em todas as ações e atitudes do 

educador podemos ver o empenhamento do adulto. Podemos ver a sensibilidade com que 

percebe, atende as necessidades das crianças, sejam elas físicas, emocionais ou de 

aprendizagem. Podemos ver a estimulação do educador através dos diálogos que trava com as 

crianças, da energia que põem em suas atividades. Podemos ver a autonomia que fornece as 

crianças, até nas ações mais simples, como por exemplo, o banho, onde ao invés de 

                                                 
15 A Escola Nota Dez é um projeto registrado em Cartório na cidade de Porto Alegre no ano de 2007. Seu 
objetivo é incentivar a competição entre as escolas, estimulando e valorizando a comunidade escolar (Fonte: 
www.escolanota10.com.br). Na cidade de João Pessoa, os objetivos são: incentivar o desenvolvimento escolar, 
premiar os profissionais da educação e apresentar resultados do que foi alcançado (Fonte: 
sedec.joaopessoa.pb.gov .br/portaleducacao/?page_id=1317). 
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simplesmente “lavar a criança”, ele ensina, ele deixa a criança experimentar limpar-se 

sozinha, tentando descobrir, perguntando, investigando a mágica por trás do sabonete e da 

água e a importância de manter seu corpo limpo. Nas pequenas ações o educador mostra 

quem é a criança, quem é o outro, cuida e ensina a cuidar-se, e ensina mais, o professor ensina 

a criança pequena a descobrir o mundo, a experimentá-lo, a aprender com a curiosidade. 

Percebemos que jamais podemos reduzir a função do educador de crianças pequenas 

apenas ao cuidar. A educação infantil é uma etapa que exige do profissional conhecimento e 

uma formação holística.  

Educar é amor, sim é. Em qualquer profissão não gostar do que se faz torna o 

trabalho uma atividade penosa. É preciso amor, é preciso paixão, vontade de ser o que se é. 

Porém, é preciso mais que isso, é necessário buscar sempre fazer o melhor, é necessário estar 

preparado para se fazer o que precisa e mais, fazer o que ainda não se fez, superar-se 

constantemente. Para se ter amor é preciso também valorizar este profissional e essa 

valorização não deixa de passar pelo aumento salarial e reconhecimento de sua importância na 

sociedade. A educação infantil deve deixar de ser vista apenas como um meio em que as 

famílias possam deixar seus filhos e trabalharem, deve deixar esse cunho assistencialista, para 

se mostrar como realmente é: a primeira etapa da educação básica que dispõe de profissionais 

capacitados e preparados em nível superior de ensino. Cremos que deve haver um trabalho de 

conscientização e esclarecimento mais amplo, onde toda a comunidade esteja ciente desse 

direito e assim, busque junto à escola a qualidade na educação infantil. 

As condições de trabalho merecem destaque, os educadores, além de um salário 

digno a sua formação e ao seu trabalho, precisam de um ambiente com recursos variados. Para 

lutar pelos seus direitos trabalhistas, o educador precisa ter o mínimo de estabilidade no seu 

cargo. Pela qualidade na educação infantil, a sociedade civil necessita avaliar e vigiar os 

serviços prestados pelos órgãos públicos, para isso é preciso esclarecer a comunidade sobre 

seus direitos e deveres.  

O educador antes de tudo é uma pessoa, um ser humano que possui qualidades e 

defeitos, vontades e medos, necessidades. O governo deve estar atento para as necessidades 

destes profissionais, assim como o educador precisa, pelo seu profissionalismo, conseguir 

separar seus problemas pessoais de sua vida laboral, focando-se no seu trabalho e lutando por 

seus direitos na superação de seus problemas. 

Diante do que foi exposto nos capítulos anteriores, podemos observar que a educação 

infantil se encontra numa imensa teia de relações sociais e políticas, onde cada sujeito de certa 

forma mantém tal realidade. Cremos que não podemos culpar um grupo específico, mas 
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devemos apontar algumas das responsabilidades. O trabalho é complicado, pois obviamente 

depende de uma ação global de todos os envolvidos. Através da educação, a população poderá 

lançar um olhar crítico e não subserviente sobre os aparelhos públicos, monitorar, avaliar, 

lutar por seus direitos. 

Durante a nossa pesquisa encontramos várias realidades de um mesmo objeto. Vimos 

pontos negativos, descasos, ignorância, desconhecimento, mas também vimos pessoas que 

apesar dos problemas e incertezas que enfrentam, continuam lutando e buscando alcançar 

novos espaços. Vemos ações criativas, demonstrações de carinho, cuidado, amor que nos 

mostram que educar não é apenas um trabalho, é uma escolha de vida e esta deve ser 

valorizada por todos nós.  
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APÊNDICE 1: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 
Prezado (a) Senhor (a)    

  
Esta pesquisa é sobre a qualidade das relações e as representações sociais do educar, e 

está sendo desenvolvida por Thaís Oliveira de Souza, aluna do Curso de Mestrado do 
Programa de Educação da Universidade Federal da Paraíba, sob a orientação da Professora 
Doutora Adelaide Alves Dias. 

Os objetivos do estudo são avaliar a qualidade das relações na Educação Infantil - 
berçário, considerando as representações sociais do professor e auxiliares de Educação 
Infantil sobre o educar. Desta forma, os objetivos específicos desta pesquisa é identificar as 
representações sociais do docente em relação a sua prática; investigar a formação do docente 
da educação infantil e avaliar o empenhamento do docente nas ações educativas. 

A finalidade deste trabalho é contribuir para a melhoria do trabalho docente no 
berçário, bem como do serviço prestado a comunidade. Procuramos ainda contribuir 
cientificamente sobre a temática e fornecer subsídios teóricos para a elaboração de Políticas 
Públicas de Educação Infantil. 

Solicitamos a sua colaboração para o preenchimento da ficha de informações, 
entrevista e observações da prática, como também sua autorização para apresentar os 
resultados deste estudo em eventos da área social e humana - Educação e publicar em revista 
e periódicos científicos. Por ocasião da publicação dos resultados, seu nome será mantido em 
sigilo.  Informamos que essa pesquisa não oferece riscos, previsíveis, para a sua saúde. 

Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o(a) senhor(a) 
não é obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelo 
Pesquisador(a). Caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento desistir 
do mesmo, não sofrerá nenhum dano. 

Os pesquisadores estarão a sua disposição para qualquer esclarecimento que considere 
necessário em qualquer etapa da pesquisa. 

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido(a) e dou o meu 
consentimento para participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou ciente que 
receberei uma cópia desse documento. 

 
 
 

______________________________________ 
Assinatura do Participante da Pesquisa 

                                    
 

______________________________________ 
Assinatura da Testemunha 

    
 
         Contato com o Pesquisador (a) Responsável:  
Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para a 
pesquisadora Thaís Oliveira de Souza. 
Endereço (Setor de Trabalho): Programa de Pós Graduação em Educação – Campus I - UFPB 
Telefone: (83) 8813-1611 
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Comitê de Ética em Pesquisa - Centro de Ciências da Saúde - Universidade Federal da 
Paraíba 
Campus I – Cidade Universitária - Bloco Arnaldo Tavares – Sala 812 – 1º andar - CCS 
Telefone: (83) 3216 7791. E-mail: eticaccsufpb@hotmail.com 
                                      
 
 

Atenciosamente, 
 

 
 

___________________________________________ 
Assinatura do Pesquisador Responsável 
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ANEXO 1: Ficha de Informações sobre o Estabelecimento 
 

Ficha da Instituição Escolar 
(Ao diretor) 

 
1. Nome: _____________________________________________________________________ 
2. Endereço: __________________________________________________________________ 
3. Telefone: _______________________ E-mail: _____________________________________ 
4. Diretor: ______________________________________________ Data: ____/____/_______. 

 
 

Caracterização CREI 
 

1. Tipo de instituição: Municipal. 
 

2. Tipo de instalações: 
 

a. (___) Construção de raiz 
b. (___) Edifício adaptado 
c. (___) Edifício integrado em escola de 1º grau 

 
3. Qual o número total de crianças inscritas nesta data? ________________ 

 
4. Quantas crianças existem em lista de espera? ______________________ 

 
5. Quantas crianças estão realmente a freqüentar? ____________________ 

 
6. Quantas salas de atividades existem no CREI? _____________________ 

 
7. Qual a lotação máxima de cada sala? _____________________________ 

 
8. Como estão organizados os grupos de crianças?  

(___) Heterogêneos 
(___) Homogêneos 
 

9. Horário da instituição: 
a. Hora de abertura: ___:___  Hora de encerramento: ___:___ 
b. Qual a duração do componente letivo? 

Manhã das ___ horas às ___ horas; Tarde das ___ horas às ___ Horas 
c. Qual é o horário do almoço? ____________________________ 
d. Quem preta esse serviço? _______________________________ 

 
10. Organograma da instituição 
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11. Adulto/ Criança 
 

SALAS IDADES Nº 
CRIANÇAS 

Nº 
EDUCADORES 

Nº 
AUXILIARES 

ADULTOS/ 
CRIANÇAS 

      
      
      
      
      
 
 

12. Qual o grau de participação da família? 
a. (___) nula  (___) pontual   (___) freqüente 
b. (___) festas  (___) reuniões  (___) atividades ou projetos 

 
Se participa nas atividades e/ou projetos dê um exemplo: ____________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

13. Existe pessoal de apoio? ____________ 
Quais? __________________________ 
 

14. Qual a localização geográfica do estabelecimento? __________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

15. Existem crianças com necessidades educativas especiais? (___) Sim  (___) Não 
a. Qual percentagem dessas crianças? _______________ 
b. Que tipo de necessidades educativas especiais apresentam essas crianças? ________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Observações: ________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

Instrumento extraído e adaptado do Manual do 
Projecto de Desenvolvimento a Qualidade em 
Parcerias (DQP). Ministério da Educação. 
Lisboa – Portugal. 2009. 
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ANEXO 2: Ficha de Informações do Professor de Educação Infantil 
 

 
FICHA DO (A) PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
 

NOME DA ESCOLA: ________________________________________________________ 
BAIRRO: _______________________ TELEFONE: _______________________________ 
DATA DA ENTREVISTA: ____/___/_____. 
INICIAIS DO ENTREVISTADO: _________________________. 
 
 
1. Qual a sua formação? 
 
a) Habilitações acadêmicas/profissionais: 
___________________________________________________________________________ 
 
b) Outras qualificações relevantes para a função educativa: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
c) Outra formação/habilitações certificadas: 
___________________________________________________________________________ 
 
d) Qualificação para o desempenho de outras funções no sistema educativo: 
___________________________________________________________________________ 
 
 
2. Experiência 
 
a) Anos de serviço? _________________________________________________________ 
 
b) Anos de serviço neste estabelecimento ________________________________________ 
 
 
3. Indique quanto tempo trabalhou com crianças entre os 0-3 anos nos seguintes sectores: 
 
a) Voluntariado: _______________ 
b) Ensino Particular e Cooperativo: _______________  
c) Hospital: ______________ 
d) Rede Pública – Jardim de Infância: ______________ 
e) Ludotecas: ________________ 
f) Bibliotecas: ________________ 
g) Creche: ________________ 
h) Outros. Quais? ____________________ 
 
4. Possui outra experiência relevante com crianças dos três aos 10 anos? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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5. Descreva as funções que desempenha neste estabelecimento educativo? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
6. Comente no âmbito do seu trabalho o que lhe dá: 
 
a) mais satisfação: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
b) menos satisfação: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
7. Que razões o/a levaram a escolher a profissão de educador de infância? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
8. a) Como gostaria de melhorar a sua atividade profissional? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
b) Que dificuldades encontram para melhorar a sua atividade profissional? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
c) O quê (ou quem) poderia contribuir para essa melhoria? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
9. Quais dos seguintes cursos/ temas você freqüentou, temas que existe na sua região, mas não 
freqüentou, ou, gostaria de freqüentar?  
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a) Administração/gestão de escolas     (   ) Freqüentou  (   ) Existe na sua região  (   ) Gostaria 
b) Observação, planejamento avaliação (   ) Freqüentou  (   ) Existe na sua região (   ) Gostaria 
c) Documentação pedagógica              (   ) Freqüentou  (   ) Existe na sua região  (   ) Gostaria 
d) Teoria e métodos de investigação   (   ) Freqüentou  (   ) Existe na sua região  (   ) Gostaria 
e) Projeto educativo                           (   ) Freqüentou  (   ) Existe na sua região  (   ) Gostaria 
f) Atividades lúdicas / Jogos             (   ) Freqüentou  (   ) Existe na sua região  (   ) Gostaria 
g) Escola inclusiva/ Necessidades educativas 
especiais                                              (   ) Freqüentou  (   ) Existe na sua região  (   ) Gostaria 
h) Crianças em risco                            (   ) Freqüentou  (   ) Existe na sua região  (   ) Gostaria 
i) Educação para a saúde                     (   ) Freqüentou  (   ) Existe na sua região  (   ) Gostaria 
j) Educação multicultural / Igualdade 
oportunidades                                      (   ) Freqüentou  (   ) Existe na sua região  (   ) Gostaria 
k) Teorias da aprendizagem/Psicologia do 
desenvolvimento                                  (   ) Freqüentou  (   ) Existe na sua região  (   ) Gostaria 
l) Sociologia da educação                    (   ) Freqüentou  (   ) Existe na sua região  (   ) Gostaria 
m) Desenvolvimento curricular / Modelos 
curriculares                                          (   ) Freqüentou  (   ) Existe na sua região  (   ) Gostaria 
n) Organização do espaço, dos materiais, 
do tempo                                               (   ) Freqüentou  (   ) Existe na sua região  (   ) Gostaria 
o) Organização do grupo                      (   ) Freqüentou  (   ) Existe na sua região  (   ) Gostaria 
p) Trabalho com pais                            (   ) Freqüentou  (   ) Existe na sua região  (   ) Gostaria 
q) Articulação com o 1º ciclo                (   ) Freqüentou  (   ) Existe na sua região  (   ) Gostaria 
r) Novas tecnologias (computadores)    (   ) Freqüentou  (   ) Existe na sua região  (   ) Gostaria 
s) Outros_____________________________ 
10. Áreas Curriculares 
a) Formação Pessoal e Social              (   ) Freqüentou  (   ) Existe na sua região  (   ) Gostaria 
b) Expressão Motora                            (   ) Freqüentou  (   ) Existe na sua região  (   ) Gostaria 
c) Expressão Dramática                       (   ) Freqüentou  (   ) Existe na sua região  (   ) Gostaria 
d) Expressão Plástica                            (   ) Freqüentou  (   ) Existe na sua região  (   ) Gostaria 
e) Expressão Musical                           (   ) Freqüentou  (   ) Existe na sua região  (   ) Gostaria 
f) Linguagem oral e abordagem à escrita (   ) Freqüentou (   ) Existe na sua região (  ) Gostaria 
g) Matemática                                       (   ) Freqüentou  (   ) Existe na sua região  (   ) Gostaria 
h) Conhecimento do mundo                 (   ) Freqüentou  (   ) Existe na sua região  (   ) Gostaria 
j) Outras _________________________________________________________________ 
 
11. Quantas horas, por dia, trabalha diretamente com as 
crianças?_________________________________________________________________ 
 
 
12. Tem outros comentários a acrescentar? 
 
 
 
 

Instrumento extraído e adaptado do Manual do 
Projecto de Desenvolvimento a Qualidade em 
Parcerias (DQP). Ministério da Educação. 
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ANEXO 3: Ficha de informações do Auxiliar de Educação Infantil 
 

 
FICHA DO (A) AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
 

NOME DA ESCOLA: ________________________________________________________ 
BAIRRO: _______________________ TELEFONE: _______________________________ 
DATA DA ENTREVISTA: ____/___/_____. 
INICIAIS DO ENTREVISTADO: _________________________. 
 
 
1. Escolaridade 
 
a) Nível de escolaridade: ________________________ 
 
b) Tem outras habilitações acadêmicas?__________________________ 
 
c) Tem formação profissional para exercer a função que desempenha? ________ Se sim, 
qual? ______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
d) Outra formação/habilitações certificadas: 
___________________________________________________________________________ 
 
 
2 a) Quantos anos tem de serviço? 
___________________________________________________________________________ 
 
b) Anos de serviço neste estabelecimento? 
___________________________________________________________________________ 
 
 
3. Indique quanto tempo trabalhou com crianças entre os 0-3 anos nos seguintes sectores: 
 
a) Voluntariado: _______________ 
b) Ensino Particular e Cooperativo: _______________  
c) Hospital: ______________ 
d) Rede Pública – Jardim de Infância: ______________ 
e) Ludotecas: ________________ 
f) Bibliotecas: ________________ 
g) Creche: ________________ 
h) Outros. Quais? ____________________ 
 
 
4. Possui outra experiência relevante com crianças dos três aos 10 anos? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
5. Descreva as funções que desempenha neste estabelecimento educativo? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
6. Comente no âmbito do seu trabalho o que: 
a) lhe dá mais satisfação: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
b) lhe dá menos satisfação: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
7. Que razões a levaram a escolher esta profissão?___________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
8. Como gostaria de melhorar na sua atividade profissional? _________________________ 
a) Que dificuldades encontra para melhorar a sua prática profissional? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
b) O quê (ou quem) poderia contribuir para essa melhoria? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
9. Teve alguma formação em serviço? _________________________________ 
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a) Se sim, quais temas foram tratados e quanto tempo duraram essas ações? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
10. Se pudesse ter acesso à formação em serviço, quais dos seguintes temas lhe interessam 
muito, lhe são indiferentes e lhe interessam pouco. 
 
a) Legislação                                     (   ) Muito interesse  (   ) Indiferente   (   ) Pouco interesse 
b) Observação/ avaliação/ registro     (   ) Muito interesse  (   ) Indiferente   (   ) Pouco 
interesse 
c) Desenvolvimento das crianças      (   ) Muito interesse  (   ) Indiferente   (   ) Pouco interesse 
d) Organização de atividades educativas (  )Muito interesse (  ) Indiferente (  ) Pouco interesse 
e) Atividades lúdicas/Jogos              (   ) Muito interesse  (   ) Indiferente   (   ) Pouco interesse        
f) Escola inclusiva/Necessidades           
educativas especiais                          (   ) Muito interesse  (   ) Indiferente   (   ) Pouco interesse 
g) Crianças em risco                         (   ) Muito interesse  (   ) Indiferente   (   ) Pouco interesse 
h) Primeiros socorros/Educação para a 
saúde                                                 (   ) Muito interesse  (   ) Indiferente   (   ) Pouco interesse 
i) Educação Multicultural/Igualdade 
de oportunidades                               (   ) Muito interesse  (   ) Indiferente   (   ) Pouco interesse 
j) Trabalho com pais                         (   ) Muito interesse  (   ) Indiferente   (   ) Pouco interesse 
l) Orientações curriculares                (   ) Muito interesse  (   ) Indiferente   (   ) Pouco interesse 
m) Outros ______________________________________________________________ 
 
 
12. Tem outros comentários a acrescentar? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrumento extraído e adaptado do Manual do 
Projecto de Desenvolvimento a Qualidade em 
Parcerias (DQP). Ministério da Educação. 
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ANEXO 4: Roteiro de entrevista do diretor da instituição 
 

Entrevista ao Diretor do CREI 
(Roteiro) 

 
Teste de Associação Livre 
 
Palavra estímulo: Criança 
1.____________________________ (   )   
2. ____________________________(   )  
3. ____________________________ (   )  
4. ____________________________ (   ) 
Palavra estímulo: Educar 
1.____________________________ (   )   
2. ____________________________(   )  
3. ____________________________ (   )  
4. ____________________________ (   ) 
Palavra estímulo: Cuidar 
1._____________________________ (   )   
2. _____________________________(   )  
3. _____________________________ (   )  
4. _____________________________ (   ) 

 
Palavra estímulo: Brincar 
1._____________________________ (   )   
2. _____________________________(   )  
3. _____________________________ (   )  
4. _____________________________ (   ) 
 
Representações Sociais sobre o educar 
 

1. Para você o que é educar uma criança de zero a três anos? 
 
 
 

2. Quais as ações são comuns na educação de uma criança de zero a três anos? 
 
 
 

3. A pessoa responsável pela educação de crianças de zero a três anos necessita de 
características especificas? Quais são essas características? 
 
 
 

4. O que é a infância?  
 

 
 
 

 



123 
 

Entrevista ao Diretor do CREI (Manual DQP)- Roteiro 
 
1. FINALIDADES E OBJECTIVOS 
 
a) O estabelecimento tem projeto político pedagógico? Como foi elaborado?  
b) Quem participou na sua elaboração? 
c) Como é que o projeto político pedagógico é divulgado? 
d) Quais as finalidades e os objetivos para a educação infantil de acordo com o Projeto 
Político Pedagógico do Estabelecimento? 
e) Quais as finalidades e os objetivos para o berçário de acordo com o Projeto Político 
Pedagógico do Estabelecimento? 
f) Considera que este estabelecimento dá resposta às necessidades das crianças e dos pais? 
Quais as principais preocupações em cada um destes domínios? 
g) Há preocupação de integrar crianças com necessidades especiais? Quantas crianças com 
necessidades especiais há na instituição? 
Como é feita sua inclusão? Como é organizado o apoio educativo? 
 
 
2. CURRÍCULO/EXPERIÊNCIAS DE APRENDIZAGEM 
 
a) O que acha que as crianças devem aprender na educação infantil? 
a.1) O que acha que as crianças devem aprender no berçário? 
b) O estabelecimento adota algum modelo/método pedagógico de referência? 
c) Que tipos de atividade/experiências educativas são proporcionadas às crianças? 
d) Considera que as atividades desenvolvidas dão resposta às necessidades das crianças? 
e) Acha que as atividades estão adaptadas a crianças com necessidades especiais? O 
atendimento a estas crianças beneficia ou prejudica o trabalho realizado com o conjunto das 
crianças? 
 
 
3. ESTRATÉGIAS DE ENSINO/APRENDIZAGEM 
 
a) Quais as atividades/experiências que mais contribuem para a aprendizagem das crianças? 
Acha que as experiências são diversificadas? Há aspectos que não são contemplados? 
b) Como vê o trabalho das professoras? E das auxiliares? 
c) Como estão organizados os grupos? (Por idades? Heterogêneos? Outras preocupações 
nessa organização? Por quê?) Há contactos e ou/atividades entre os diferentes grupos? Como? 
Quando? 
d) Acha que há uma preocupação com a aprendizagem e o progresso de toda e cada uma das 
crianças? Como se concretiza? 
e) Acha que as crianças com necessidades especiais estão integradas nas atividades do grupo? 
 
 
4. PLANEAMENTO, AVALIAÇÃO E REGISTO 
 
a) Como é planejado e avaliado o projeto educativo/plano anual? 
b) Como é planejado e avaliado o projeto curricular da escola e de sala? 
c) São utilizadas formas de observação, registro e avaliação das aprendizagens das crianças? 
d) O planejamento, registro e avaliação têm em consideração as Orientações Curriculares para 
a Educação Infantil? 
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e) Como são sinalizadas e encaminhadas as crianças com necessidades especiais? Como 
mobilizam os recursos para responder às suas necessidades? 
f) Como é avaliada a sua evolução? 
 
 
5. PESSOAL 
 
a) Quantos educadores/professores e auxiliares há na instituição? Como estão distribuídos por 
valências? Quem contrata o pessoal e com que critérios? 
b) Qual o horário/distribuição de pessoal? 
c) Acha que o número de educadores e auxiliares é suficiente no jardim de infância? E na 
creche? 
d) Há estabilidade de pessoal? 
e) Como promove o desenvolvimento profissional do pessoal? Quais as principais 
necessidades de formação contínua? Quais as ações de formação que elementos da instituição 
têm frequentado ultimamente? Acha mais importante uma formação centrada na instituição ou 
na frequência de ações no exterior? 
f) Tem educadores de apoio para crianças com NEE? Como funciona o apoio? 
 
 
6. ESPAÇOS E MATERIAIS 
 
a) Pensa que os espaços e materiais existentes são suficientes e adequados tanto para as 
crianças da creche como para as crianças da pré-escola? 
b) O que gostaria de melhorar relativamente a espaços e/ou materiais? 
c) Estes espaços e materiais são adequados para crianças com necessidades especiais? Por ex. 
acesso de cadeiras de rodas? 
 
 
7. RELAÇÕES E INTERACÇÕES 
 
a) Que tipo de relações procura estabelecer entre todo o pessoal, nomeadamente entre as 
educadoras de infância, educadoras e auxiliares, entre estas e outros técnicos da instituição? 
b) Como vê o seu papel na promoção de um bom clima relacional? 
 
 
8. IGUALDADE DE OPORTUNIDADES 
 
a) Há uma preocupação no estabelecimento instituição em criar uma maior igualdade de 
oportunidades (por referência ao estatuto socioeconômico, classe social, gênero, língua 
materna, religião, etnia, deficiência física ou mental, etc.)? Como se faz para pôr em prática? 
b) Acha que a educação pré-escolar pode ter um papel numa maior igualdade de 
oportunidades face à escola e a sucesso educativo? Por quê? 
c) De que modo é que o estabelecimento promove a igualdade de oportunidades para todos, 
independentemente das diferenças socioeconômicas, de classe social, de gênero, de língua 
materna, étnicas, de religião, de deficiência física ou mental, ou outras? 
 
 
9. PARTICIPAÇÃO DOS PAIS E COMUNIDADE 
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a) Como é assegurada a participação dos pais? Que formas de participação são desenvolvidas? 
b) Quais as relações com outros parceiros? (outras instituições? associações e serviços da 
comunidade? autarquias?). 
c) Quais as relações com os pais de crianças com necessidades especiais? Quais as relações 
com outras instituições de apoio? 
 
 
10. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 
 
a) Há uma preocupação com monitorar e avaliar a qualidade das aprendizagens? Que 
instrumentos são usados? 
b) Como se pode melhorar a qualidade das aprendizagens? Como se pode avaliar essa 
melhoria de qualidade? 
c) Tem acesso a informação de especialistas (educador de apoio, psicólogo, terapeuta) para 
saber se a instituição promove uma educação de qualidade para as crianças com necessidades 
especiais? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrumento extraído e adaptado do Manual do 
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ANEXO 5: Roteiro de entrevista do professor de educação infantil 
 

Entrevista com o(a) professor(a) de educação infantil 
(Roteiro) 

 
Teste de Associação Livre 
 
Palavra estímulo: Criança 
1.____________________________ (   )   
2. ____________________________(   )  
3. ____________________________ (   )  
4. ____________________________ (   ) 
 
Palavra estímulo: Educar 
1.____________________________ (   )   
2. ____________________________(   )  
3. ____________________________ (   )  
4. ____________________________ (   ) 
 
Palavra estímulo: Cuidar 
1._____________________________ (   )   
2. _____________________________(   )  
3. _____________________________ (   )  
4. _____________________________ (   ) 

 
Palavra estímulo: Brincar 
1._____________________________ (   )   
2. _____________________________(   )  
3. _____________________________ (   )  
4. _____________________________ (   ) 
 
Representações Sociais sobre o educar 
 
 

1. Para você o que é educar uma criança de zero a três anos? 
 
 
 

2. Quais as ações são comuns na educação de uma criança de zero a três anos? 
 
 
 

3. A pessoa responsável pela educação de crianças de zero a três anos necessita de 
características especificas? Quais são essas características? 
 
 
 

4. O que é a infância?  
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Entrevista com o(a) professor(a) de educação infantil (Manual DQP) - Roteiro 
 

1. FINALIDADES E OBJECTIVOS 
 
a) Em sua opinião quais são as principais finalidades da educação pré-escolar (creche/pré-
escola)? 
b) Quais são as principais finalidades do berçário? 
c) Há crianças com necessidades especiais integradas na instituição? Na sua sala? Há alguma 
preocupação especial com estas crianças? Estas crianças têm apoio? Que tipo de apoio? 
 
 
2. CURRÍCULO/EXPERIÊNCIAS DE APRENDIZAGEM 
 
a) Que tipo de experiências de aprendizagem são proporcionadas às crianças? 
b) Quais são os referenciais utilizados para desenvolver essas experiências de aprendizagem: 
1. Orientações Curriculares:___________ 
2. Referenciais científicos: ___________ 
3. Referenciais profissionais: ____________ 
c) Há adaptação do currículo a crianças com necessidades especiais? 
 
 
3. ESTRATÉGIAS DE ENSINO/APRENDIZAGEM 
 
a) Que estratégias são utilizadas para promover a aprendizagem de todas as crianças? 
b) Como é que o ensino é adaptado e organizado para apoiar a aprendizagem de todas as 
crianças? 
c) Como é que o ensino é adaptado e organizado para apoiar a aprendizagem das crianças com 
necessidades especiais? 
 
 
4. PLANEAMENTO, AVALIAÇÃO E REGISTO 
 
a) Como é que as atividades e os projetos os são planejados, desenvolvidos, monitorizados e 
avaliados? 
1. Planejamento 
2. Desenvolvimento 
3. Documentação 
4. Monitorização 
5. Avaliação 
b) Qual é o papel das crianças neste âmbito? E dos pais? 
c) Como é que os interesses da criança individual influem no planejamento? Dê um exemplo. 
d) Como é que apóia a auto-estima, o bem estar emocional e as disposições para aprender de 
cada uma das crianças? 
e) Como é que identifica e apóia as crianças com necessidades especiais? 
 
 
5. PESSOAL 
 
a) Qual é o número de crianças na sua sala? E de adultos? Considera adequado o número de 
crianças por adulto? 
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b) Considera adequada a formação inicial dos adultos? 
c) Qual a formação e apoio de que dispõe os auxiliares? 
d) Há quantos dias anuais de formação tem direito o pessoal? 
e) Este estabelecimento tem muita mobilidade docente? Se pensa que sim, sugira como pode 
ser resolvido esse problema. 
f) Quais são as suas aspirações profissionais? O estabelecimento dá apoio às suas aspirações? 
g) Teve alguma formação/sensibilização para trabalhar com crianças com necessidades 
especiais? 
 
 
6. ESPAÇOS 
 
a) Considera o ambiente educativo adequado para as crianças pequenas? 
b) Gostaria de melhorá-lo? Como? 
c) Acha que o espaço está preparado para crianças com necessidades especiais? 
 
 
7. RELAÇÕES E INTERACÇÕES 
 
a) Em sua opinião, como é atmosfera da instituição? 
b) Como é apoiada a construção e desenvolvimento da equipa educativa? Como é comunicada 
a visão da instituição? 
c) Como é cuidada a criança individual? 
d) Como se reage ao comportamento inapropriado? 
e) Como é que as crianças chegam à compreensão do que está certo e do que está errado? 
 
 
8. IGUALDADE DE OPORTUNIDADES 
 
a) Como garante a igualdade de oportunidades para todos, independentemente das diferenças 
socioeconômicas, de classe social, de gênero, de língua materna, étnicas, de religião, de 
deficiência física ou mental, ou outras. 
b) O que faz para desenvolver este contexto educativo de forma harmoniosa e inclusiva? 
 
 
9. PARTICIPAÇÃO DOS PAIS E DA COMUNIDADE 
 
a) Os pais estão envolvidos na aprendizagem das crianças? 
b) Quais são as relações entre a escola e a casa? Entre a escola e a comunidade? 
c) Os pais têm conhecimento dos seus direitos? E exercem-nos? 
d) Que apoio dá aos pais para que possam ajudar a aprendizagem das crianças em casa? 
e) Quais são as relações que tem com os contextos educativos para que as crianças transitam? 
f) Como é que os pais das crianças com necessidades especiais são envolvidos na intervenção 
dos seus filhos? 
 
  
10. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 
 
a) Conhece a visão, a missão e o projeto político pedagógico da instituição? 
b) O que se faz no estabelecimento para garantir a qualidade? 
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c) Como é que os processos de avaliação informam o desenvolvimento da prática? 
d) O que faz para garantir uma resposta de qualidade às crianças com necessidades especiais/ 
 
 
Quer acrescentar alguma coisa? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrumento extraído e adaptado do Manual do 
Projecto de Desenvolvimento a Qualidade em 
Parcerias (DQP). Ministério da Educação. 
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ANEXO 6: Roteiro de entrevista com o auxiliar de educação infantil 
 

Entrevista com o(a) auxiliar de educação infantil 
(Roteiro) 

 
 

Teste de Associação Livre 
 
Palavra estímulo: Criança 
1.____________________________ (   )   
2. ____________________________(   )  
3. ____________________________ (   )  
4. ____________________________ (   ) 
 
Palavra estímulo: Educar 
1.____________________________ (   )   
2. ____________________________(   )  
3. ____________________________ (   )  
4. ____________________________ (   ) 
 
Palavra estímulo: Cuidar 
1._____________________________ (   )   
2. _____________________________(   )  
3. _____________________________ (   )  
4. _____________________________ (   ) 

 
Palavra estímulo: Brincar 
1._____________________________ (   )   
2. _____________________________(   )  
3. _____________________________ (   )  
4. _____________________________ (   ) 
 
Representações Sociais sobre o educar 
 

1. Para você o que é educar uma criança de 0 a 3 anos? 
 
 
 

2. Quais as ações são comuns na educação de uma criança de zero a três anos? 
 
 
 

3. A pessoa responsável pela educação de crianças de zero a três anos necessita de 
características especificas? Quais são essas características? 
 
 
 

4. O que é a infância?  
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Entrevista com o(a) auxiliar de educação infantil (Manual DQP) - Roteiro 
 

1. FINALIDADES E OBJECTIVOS 
 
a) Em sua opinião quais são as principais finalidades da educação pré-escolar (creche/pré-
escola)? 
b) Há crianças com necessidades especiais integradas na instituição? Na sua sala? Há alguma 
preocupação especial com estas crianças? Estas crianças têm apoio? Que tipo de apoio? 
 
 
2. CURRÍCULO/EXPERIÊNCIAS DE APRENDIZAGEM 
 
a) Que tipo de atividades/experiências de aprendizagem são proporcionadas às crianças? 
b) O currículo está adaptado às crianças com necessidades especiais? 
 
 
3. ESTRATÉGIAS DE ENSINO/APRENDIZAGEM 
 
a) As crianças estão aprendendo com as atividades proporcionadas? 
b) Como é que os adultos apóiam a aprendizagem das crianças? 
c) Participa na gestão do grupo? Como? 
d) Quais são e como são distribuídas as funções e tarefas do educador e da(s) auxiliar(es)? 
e) As crianças com necessidades especiais estão integradas nas atividades do grupo? 
 
 
4. PLANEAMENTO, AVALIAÇÃO E REGISTO 
 
a) Participa na observação e documentação das atividades das crianças? Como? 
b) Participa do planejamento do trabalho? Como? 
c) Avalia o seu trabalho? Como? 
d) Participa na avaliação da aprendizagem das crianças? Como? 
e) Como se assegura que as crianças com necessidades especiais são envolvidas nas 
atividades? 
 
 
5. PESSOAL 
 
a) Qual o número de crianças e adultos na sala? Considera adequado o número de crianças por 
adulto? 
b) Qual a sua formação profissional? 
c) Teve alguma formação/sensibilização para trabalhar com crianças com necessidades 
especiais? 
 
 
6. ESPAÇOS 
 
a) Considera o ambiente educativo adequado para as crianças pequenas? 
b) Gostaria de melhorá-lo? Como? 
c) Acha que o espaço está preparado para crianças com necessidades especiais? 
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7. RELAÇÕES E INTERACÇÕES 
 
a) Que tipo de relações você procura estabelecer com outros adultos do estabelecimento 
educativo? 
b) E com a educadora da sala? 
c) Que tipo de relações procura estabelecer com as crianças? 
 
 
8. IGUALDADE DE OPORTUNIDADES 
 
a) Como se garante a igualdade de oportunidades? 
 
 
9. PARTICIPAÇÃO DOS PAIS E DA COMUNIDADE 
 
a) Os pais estão envolvidos na aprendizagem das crianças? 
b) Quais são as relações entre a escola e a casa? Entre a escola e a comunidade? 
 
 
10. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 
 
a) O que se faz para garantir a qualidade? 
b) O que faz para garantir um atendimento de qualidade às crianças com necessidades 
especiais? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrumento extraído e adaptado do Manual do 
Projecto de Desenvolvimento a Qualidade em 
Parcerias (DQP). Ministério da Educação. 
Lisboa – Portugal. 2009. 
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ANEXO 7: Escala de Empenhamento do Adulto 
QUALIDADE
S 
ENVOLVENT
ES 
PONTO 5 

QUADRO SÍNTESE DO EMPENHAMENTO DO ADULTO QUALIDADE
S NÃO 

ENVOLVENT
ES 

PONTO 1 

Atitudes de 
total 

empenhame
nto 

Atitudes 
predominant

es de 
empenhame

nto com 
traços de 

não 
empenhame

nto 

Atitudes nem 
de 

empenhamen
to, nem de 

falta de 
empenhamen

to 

Atitudes 
predominant
es de falta de 
empenhame

nto com 
traços de 

empenhame
nto 

Atitudes de 
total falta de 
empenhamen

to 

SENSIBILIDA
DE 

PONTO 5 PONTO 4 PONTO 3 PONTO 2 PONTO 1 SENSIBILIDA
DE 

Adulto: 
· Tem um tom de 
voz encorajador 
· Faz gestos 
encorajadores e 
estabelece contato 
visual com a criança 
· É carinhoso e 
afetuoso 
· Respeita e 
valoriza a criança 
· Encoraja e elogia 
· Demonstra 
empatia com as 
necessidades e 
preocupações da 
criança 
· Ouve a criança e 
responde-lhe 
· Fomenta a 
confiança da criança 

     Adulto: 
· Tem o tom de 
voz ríspido 
· É frio e distante 
· Não liga à 
criança, não a 
respeita 
· Não demonstra 
empatia com as 
necessidades e 
preocupações da 
criança 
· Não ouve a 
criança e não lhe 
responde 
· Fala a outros 
sobre a criança 
como se ela 
estivesse ausente  

ESTIMULAÇÃ
O 

     
ESTIMULAÇÃ

O 
Intervenção: 
· Tem energia e 
vida 
· É adequada 
· Corresponde as 
capacidades e 
interesses da criança 
· Motiva a criança 
· É diversificada e 
clara 
· Estimula o 
diálogo, a atividade 
ou o pensamento 
· Partilha e valoriza 
as atividades da 
criança 
· Não verbal 

     Intervenção: 
· Feita de modo 
rotineiro 
· Falta de energia 
e entusiasmo 
· Não motiva a 
criança 
· Não 
corresponde aos 
interesses e às 
percepções da 
criança 
· É pobre e falta-
lhe clareza 
· É confusa 
· Não é adequada 
· Corta o diálogo, 
a atividade e o 
pensamento  

AUTONOMIA      AUTONOMIA 
Adulto: 
· Permite que a 
criança escolha e 
apóia e sua escolha 
· Dá oportunidade 
à criança para fazer 
experiências 

     Adulto: 
· Não permite a 
criança escolher e 
experimentar 
· Não encoraja a 
criança a dar idéias 
· Não dá 
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· Encoraja a 
criança a dar as suas 
idéias e assumir 
responsabilidades 
· Respeita as 
opiniões da criança 
sobre a qualidade 
dos trabalhos que 
realizou 
· Encoraja a 
criança a resolver os 
conflitos, a elaborar 
e a aplicar regras 

responsabilidade à 
criança 
· Não permite 
que a criança dê 
opiniões sobre a 
Qualidade dos 
trabalhos que 
realizou 
· É autoritário e 
impositivo 
· Aplica com 
rigidez as regras e 
não permite 
negociação  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrumento extraído do Manual do Projecto 
de Desenvolvimento a Qualidade em Parcerias 
(DQP). Ministério da Educação. Lisboa – 
Portugal. 2009. 
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ANEXO 8: Ficha de Observação do Empenhamento do Adulto 

 

 

 

 

Instrumento extraído do Manual do Projecto 
de Desenvolvimento a Qualidade em Parcerias 
(DQP). Ministério da Educação. Lisboa – 
Portugal. 2009. 

 

 


