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RESUMO 

A lei 9.394/96 foi um marco para as mudanças tangentes à concepção de Educação Infantil 
enquanto espaço que se limitava a assistência para um ambiente que contemplasse as práticas 
pedagógicas da educação formal. Com esta mudança houve uma reestruturação nas políticas 
de formação das profissionais. É neste cenário que se insere o presente artigo cujo objetivo é 
investigar a relação entre os saberes e os fazeres das profissionais que atuam nos Centros 
Municipais de Educação Infantil- CEMEIs de Salvador. O trabalho discute as relações entre a 
formação acadêmica das educadoras e a atuação prática das auxiliares de sala. Para tanto 
busca-se direcionar os olhares para as especificidades das práticas desenvolvidas por cada 
uma delas. A opção metodológica é de natureza qualitativa a partir de um estudo de caso com 
inspiração etnográfica. Constituem-se sujeitos da pesquisa: educadoras, auxiliares de classe. 
 
Palavras–chave: creches; educação infantil; saberes e práticas; formação de educadora 
 
 
 
LAS DISTANCIAS Y CERCANÍAS ENTRE LA FORMACIÓN Y LA PRÁCTICA DE 
LAS PROFISIONALES QUE ACTÚAN EN LAS GUARDERIAS Y/O CENTROS 
MUNICIPALES DE EDUCACIÓN INFANTIL DE LA CIUDAD DE SALVADOR 

 
 

RESUMEN 
 
La Ley 9.394/96 fue un hito para los cambios  en el diseño de la educación infantil como un 
área que se limita a la asistencia para un campo que abarca un conjunto amplio de prácticas 
pedagógicas del sistema de educación formal. Con este cambio se produjo una 
reestructuración de las políticas en la formación de los profesionales. Es sobre ese telón de 
fondo que se ajusta el presente artículo que tiene como objetivo investigar la relación entre el 
conocimiento y las acciones prácticas de las profesionales que trabajan en las guarderías o 
Centros de Educación Infantil Municipal-CEMEIs de Salvador. Esa producción escrita  pone 
en cuestión la relación entre la formación académica de las maestras jardineras  y la actuación 
práctica de sus auxiliares de aula. Para ello tratamos de dirigir la mirada para aspectos 
específicos de la actuación práctica desarrollada por cada una de ellas. La opción 
metodológica aquí utilizada es de carácter cualitativo, a partir de un estudio de caso de 
inspiración etnográfica. Se constituyen sujetos de esa investigación: las maestras, auxiliares 
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de aula. 
 
Palabras clave: guarderías, educación infantil, conocimientos y prácticas; formación docente. 
 
 
 

O problema de investigação e suas justificativas 
 

As discussões acerca da Educação Infantil e das políticas de formação de suas 

profissionais têm ocupado lugar de destaque nas últimas décadas no cenário acadêmico, pois 

apontam para uma revisão da compreensão tanto das práticas pedagógicas, como das políticas 

de formação endereçadas às profissionais que atuam junto às crianças pequenas dentro das 

creches. De acordo com Campos (1999), a partir da regulamentação da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação – 9.394/96 e das reformas introduzidas nos sistemas educacionais 

estaduais e municipais surge uma nova perspectiva para a abordagem da formação e da 

constituição da carreira docente enquanto profissão.  

Nesse contexto é que são formuladas inúmeras questões que podem nos ajudar na 

compreensão de como se efetiva as práticas de ensino nos espaços das creches a partir da 

articulação entre os saberes e os fazeres na Educação Infantil: Quais são as práticas de ensino 

desenvolvidas pelas mulheres que atuam nos espaços de Educação Infantil? Que tipo de 

formação torna uma pessoa capaz de articular os aspectos do cuidar e do educar de crianças 

pequenas em espaços educacionais coletivos?  

Essas questões se tornam um marco balizador à compreensão de como se articulam os 

saberes e os fazeres das profissionais que atuam diretamente com crianças, desempenhado 

atividades de cuidar e educar dentro dos espaços de Educação Infantil. Ou seja, são 

questionamentos que nos provocam a pensar como acontece a relação entre os fatores ligados 

à formação versus atuação das profissionais que desempenham diversas atividades na 

Educação Infantil quando ainda se verifica a presença de inúmeras profissionais sem o 

mínimo de qualificação atuando como educadoras nos espaços das creches. 

Esse fator está intimamente relacionado à origem da creche no Brasil e ao tipo de 

população a que esta instituição atende. As creches nascem com o objetivo central de abrigar 

e proteger os filhos de trabalhadores e trabalhadoras das classes baixas com intuito também de 

afastá-las “da rua, do trabalho servil, contribuindo para a diminuição da taxa de mortalidade 

infantil – visavam, primordialmente, beneficiar as populações mais carentes e a sociedade em 

geral” (CUNHA, CARVALHO, 2006, p.27). A creche, em sua origem, não foi concebida, 

portanto, como uma instituição educativa. 
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Segundo Cerisara (2002), a incorporação das instituições de Educação Infantil ao 

sistema de ensino representa um desafio a ser superado uma vez que segundo Lei 9.394/96 até 

o ano de 2007 todas as profissionais que atuam diretamente com crianças deveriam ter 

formação especifica na área.  

 
O desafio que essa deliberação coloca é que não podemos negar a existência de 
profissionais que não possuem sequer o ensino fundamental atuando nos espaços de 
educação de crianças de 0 a 6 anos, em creches e pré-escola de todo país 
(CERISARA, 2002. p.13). 

 

No caso do município de Salvador/BA, com o processo de municipalização das 

creches - as quais passam a fazer parte, a partir de 2007, da Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura, Esporte e Lazer - surge uma nova profissional dentro dos espaços das 

creches. Seguindo as determinações da Lei 9.394/96, foram admitidas através de concurso 

público novas educadoras com formação superior em pedagogia ou normal superior, 

conforme exige a lei. As educadoras de antes, as quais não possuíam formação específica na 

área, passam a desenvolver a função de Auxiliares de Desenvolvimento Infantil - ADIs, ou 

seja, auxiliares de classe. 

A presença de duas profissionais com características distintas dentro das creches, uma 

exercendo a função de educadora e a outra a de auxiliar de sala, instiga a necessidade de um 

olhar mais aprofundado a respeito das relações que se estabelecem entre essas duas 

profissionais, bem como sobre o processo de troca de experiências entre elas. Nesse cenário, 

algumas questões emergem: como são estabelecidas as relações entre os saberes da 

experiência (as auxiliares) e os saberes da docência (as professoras), uma vez que a distinção 

entre elas é marcada, sobretudo, pelo tempo de atuação em creche e pela formação 

acadêmica? Essas diferenças têm alicerçado uma hierarquia de saber/poder no que tange a 

demarcação de um espaço de quem educa e quem cuida dentro dos CEMEIs? 

Considerando que com a política de municipalização das creches públicas de Salvador 

o município tem decidido, mesmo com as deliberações da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação 9.394/96, contratar uma educadora com formação em pedagogia ou normal superior 

e uma profissional não docente para atuar junto às crianças, o presente artigo visa 

problematizar a relação entre os saberes e os fazeres das profissionais que atuam nos Centros 

Municipais de Educação Infantil - CEMEIs de Salvador. O presente artigo é parte de uma 

dissertação de mestrado em andamento cujo objetivo é analisar a presença ou não de relações 

hierárquicas de saber/poder entre as professoras e auxiliares de sala dentro do espaço da 
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creche, tendo como referência as especificidades das práticas desenvolvidas por cada uma 

delas, valores e intercâmbios afetivos envolvidos entre elas. 

Ao direcionar a discussão para a relação dos saberes e dos fazeres, ou seja, dos modos 

como são articulados as práticas desenvolvidas tanto pelas professoras quanto pelas auxiliares 

nos espaços da Educação Infantil, notamos que a questão dos saberes docentes, tem ao longo 

das últimas décadas, ocupado lugar de destaque no cenário acadêmico nacional e 

internacional no que concerne às pesquisas em educação de uma forma geral e sobre 

formação do educador de modo específico. As pesquisas demarcam um tipo de professor que 

pode ser caracterizado como um sujeito que mobiliza e constrói saberes em sua ação. “Damos 

aqui a noção de “saber” em sentido amplo, que engloba os conhecimentos, as competências, 

as habilidades e as atitudes, isto é, aquilo que muitas vezes, foi chamado de saber, saber-fazer 

e saber-ser” (TARDIF, 2002, p.255). 

Em relação aos saberes docentes, os anos 90 marcam, segundo Nunes (1991), novos 

enfoques e paradigmas para a compreensão da prática docente e dos saberes dos professores, 

com as discussões de autores como Pimenta (1999), Nóvoa (1995), entre outros; todos 

enfatizando a necessidade da valorização do estudo dos saberes docentes na formação de 

professores. Outro enfoque dado se refere à reelaboração dos saberes iniciais dos professores 

em confronto com sua prática vivenciada. Nessa direção, o que se pretende é investigar quais 

são os saberes que compõem a atuação das profissionais que trabalham diretamente com as 

crianças nos espaços dos Centros Municipais de Educação Infantil, uma vez que interagem 

nesses espaços auxiliares e professoras, mas sem compartilharem as atividades de cuidar e de 

educar. Ou seja, há uma profissional responsável pelas atividades pedagógicas e outra 

encarregada de desempenhar as funções relacionadas ao cuidar como o banho, a troca de 

roupas, servir o almoço e colocar as crianças para dormirem. 

 Fica evidente com essa divisão a presença de uma hierarquia de poder e prestigio 

social entre as professoras e as auxiliares, bem como uma hierarquia entre as funções 

desempenhadas por cada uma delas. Rosemberg (1994), pontua que essa forma de 

organização das atividades dentro dos espaços de Educação Infantil tem sido um dos entraves 

a efetivação de práticas que garantam o desenvolvimento pleno das crianças de 0 a 6 anos de 

idade.  
 

Esta hierarquia entre professoras e auxiliares, que acaba gerando uma divisão de 
tarefas no cotidiano do atendimento (uma educa e outra cuida), tem sido rejeitada 
por suas conseqüências nefastas para as crianças (separação entre corpo e espírito) e 
na dinâmica de relacionamento pessoal (ROSEMBERG, 1994, p.54).  
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Segundo Coutinho (2002), nos espaços de Educação Infantil em tempo integral ainda é 

possível notar a dicotomia entre as atividades ligadas ao cuidado e as atividades que possui 

um caráter mais pedagógico. Nesse sentido, Coutinho (2002: 05) ao se propor refletir sobre a 

relação cuidar-educar, revela que foi possível visualizar os (des)encontros das ações infantis e 

das proposições das creches, principalmente nos momentos de educação e cuidado mais 

voltados para o corpo. O autor ressalta a “secundarização do cuidado, a não compreensão dos 

sentidos do cuidar nas instituições de EI” (COUTINHO, 2002: 09).   

Com base nessa colocação, consideramos relevante refletir acerca da relação entre os 

saberes docentes das professoras com os saberes experiências das auxiliares. Nesse sentido 

será possível apreender quais saberes são necessários para a atuação nessa etapa educativa das 

crianças. Pressupõe-se que a reflexão acerca desta relação permitirá perceber, de algum modo, 

como os fatores decorrentes das diferenças quanto à formação e tempo de atuação entre as 

auxiliares e professoras influenciam em suas práticas cotidianas. 

Os saberes aqui tratados serão discutidos à luz do referencial teórico que discute as 

relações entre os saberes docentes e a formação de professores. Nesse sentido, serão 

considerados os trabalhos de Tardif (2002), Novoa (1995), Pimenta (1999) entre outros. 

Segundo Tardif (2002, p.61) “os saberes dos professores são plurais e heterogêneos, 

considerando a relevância dos saberes oriundos da experiência”. O estudo desse autor é 

relevante para a abordagem aqui apresentada, pois, segundo ele há uma distinção entre os 

saberes que são adquiridos na prática da profissão (saberes experienciais) e, aqueles saberes 

adquiridos no âmbito da formação de professores (saberes profissionais). “Pode-se chamar de 

saberes profissionais o conjunto de saberes transmitidos pelas instituições de formação de 

professores (escolas normais ou faculdades de ciências da educação)” (TARDIF, 2002, p.36). 

Há também os saberes disciplinares oriundos das diferentes áreas do conhecimento 

(Matemática, História, Filosofia) e os saberes curriculares que se apresentam nos programas 

escolares, os quais os professores necessitam de alguma forma aplicar. Os saberes que se 

pretende discutir no trabalho, levando em consideração que os fazeres nos espaços de creche 

se alicerçam tanto no terreno da experiência quanto no terreno da formação, são os saberes 

profissionais e os saberes experienciais entendidos como: 
 
O conjunto de saberes atualizados, adquiridos e necessários no âmbito da prática da 
profissão docente e que não provêm das instituições de formação nem dos 
currículos. Estes saberes não se encontram sistematizados em doutrinas ou teorias. 
São saberes práticos (e não da prática: eles não se superpõem à prática para melhor 
conhecê-la, mas se integram a ela e dela são partes constituintes enquanto prática 
docente) e formam um conjunto de representações a partir das quais os professores 
interpretam, compreendem e orientam sua profissão e sua prática cotidiana em todas 
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as suas dimensões. Eles constituem, por assim dizer, a cultura docente em ação 
(TARDIF, 2002, p.49).  

 

Aspectos metodológicos. 

O enfoque metodológico da presente pesquisa estará alicerçado numa perspectiva de 

base qualitativa, na qual serão assumidas as orientações de Lüdke e André (1986), que a 

caracterizam da seguinte forma: os dados serão predominantemente descritivos e obtidos no 

contato direto entre a pesquisadora e a realidade estudada.  

O presente trabalho pode ser considerado de inspiração etnográfica, uma vez que se 

fundamentada na análise e interpretação do universo de significações, crenças, valores e 

atitudes dos sujeitos envolvidos no processo investigativo.  

Os métodos utilizados para a coleta, análise e tratamento dos dados obtidos estarão 

alicerçados nas três tarefas centrais da investigação de inspiração etnográfica, conforme 

apresenta Sarmento (2003): a observação participante, a entrevista e a análise do conteúdo.  

Para as discussões acerca do processo de construção da identidade das profissionais de 

creche constituídos em suas trajetórias de trabalho a pesquisa se apoiará também na 

abordagem metodológica da História Oral. Segundo Oliveira (2001), o significado da História 

Oral numa pesquisa com professores diz respeito ao trabalho com a oralidade e com a 

sistematização das histórias de vidas, que viabilizam materiais que explicitam saberes 

construídos ao longo das trajetórias profissionais.  

O trabalho está sendo realizado com membros de um Centro Municipal de Educação 

Infantil situado na periferia da cidade de Salvador (Bahia) que atende 135 crianças de 2 a 5 

anos de idade. São sujeitos da pesquisa 6 educadoras, 9 auxiliares, uma diretora e a 

coordenadora pedagógica da instituição. Todas as profissionais atuam em tempo integral no 

CEMEI, somando 40 horas semanais. 

Para alcançar o objetivo proposto procurou-se delimitar para observação, as atividades 

desenvolvidas na rotina de sala de aula do CEMEI lócus da investigação. A observação 

oferecerá subsídios para perceber quais saberes/poderes circulam e orientam o fazer 

pedagógico no espaço do CEMEI e como os fatores decorrentes das diferenças quanto à 

formação e tempo de atuação entre as auxiliares e professoras influenciam em suas práticas 

cotidianas.  
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As entrevistas serão realizadas com todos os sujeitos que compõem a presente 

pesquisa com o intuito de apreender as expectativas profissionais de cada participante bem 

com suas concepções acerca do trabalho desenvolvido na creche. 

 A pesquisa iniciou em julho de 2011 e finalizará em julho de 2013, portanto está em 

andamento. 

Está sendo realizado um levantamento sobre os dados dos atores (gestores, 

educadores, coordenaras e auxiliares) e seus cenários de atuação. Todos os dados coletados 

estão sendo registrados em um diário de campo. Além disso, as gravações de conversas serão 

importantes suportes para captar a realidade de forma contextualizada, haja vista a variedade 

de fontes de informações disponíveis no ambiente. 

 

Algumas considerações finais 

 

As observações preliminares nos permitem inferir que no CEMEI há uma relação de 

hierarquia / subordinação entre as professoras e as auxiliares em decorrência das diferenças 

entre essas profissionais. Essa hierarquia tem como pano de fundo as diferenças tangentes à 

formação dessas profissionais. O baixo grau de escolaridade das auxiliares de classe é um dos 

fatores que contribuem para que as atividades dentro da sala de aula sejam realizadas 

separadamente por cada profissional, ou seja, a professora é sempre responsável pelo 

planejamento e realização das atividades pedagógicas, sem levar em consideração a 

participação das auxiliares nesse processo. As auxiliares, por sua vez ficam encarregadas de 

desempenhar as funções ligadas aos cuidados físicos das crianças, como banho, troca de 

roupas, colocar para dormir, servir a alimentação etc. 

A ausência de participação dos sujeitos que compõem os espaços de Educação Infantil 

retrata, nesse caso, a reprodução de uma história mais geral do processo de entrada da creche 

no âmbito da educação, como salienta Rosemberg (2005): 

 
Se pensou em compor a educação com a presença de creches e pré-escolas sem levar 
em consideração os sujeitos que fazem parte deste contexto. Não se levou em 
consideração a presença de crianças, a presença dos movimentos sociais e 
principalmente a presença marcante de profissionais leigos, componente que marca 
a Educação Infantil brasileira (p.76). 

 

Pulilo (2001) pontua que tais pressupostos trazem implicações que comprometem a 

qualidade de atendimento da creche, sobretudo no que diz respeito aos aspectos educacionais. 

Para esse autor, a instituição que fundamenta suas bases desconsiderando a união entre o 
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cuidar e o educar como condição imprescindível ao seu funcionamento não tem subsídios 

para desenvolver, por exemplo, projetos educativos condizentes com as reais necessidades 

dos sujeitos inseridos em seu contexto.  

Vale ressaltar que quando se diz que a formação é apenas um dos fatores que 

contribuem para a separação das atividades é porque o CEMEI em questão, apresenta uma 

singularidade no que diz respeito à formação das auxiliares. Existe dentro do CEMEI uma 

auxiliar com formação em nível superior em pedagogia e especialização na área de educação 

infantil e mesmo assim não são levados em consideração, nos momentos de planejamento e 

execução das atividades pedagógicas, os saberes da formação que esta profissional possui. 

Esse fato evidencia a nítida separação das funções desempenhadas dentro dos espaços do 

CEMEI. 

Através das observações, foi possível perceber que a dicotomia entre as atividades do 

cuidar e do educar é uma característica marcante na instituição em que a pesquisa está sendo 

realizada e que por sua vez essa dicotomia contribui para que as professoras e as auxiliares se 

tornem dois grupos distintos dentro da creche ao realizarem tarefas especializadas com base 

nos saberes oriundos da formação acadêmica de um lado, e nos saberes originados da 

experiência de ser mãe, mulher e “cuidadora” de crianças desde muito cedo, de outro. São 

esses saberes de mulheres donas de casa e mãe que tem intimidado os saberes da formação 

acadêmica. Tal afirmativa pode ser exemplificada a partir do seguinte fato: Quando as 

professoras, por algum motivo, seja por causa de greve ou por problemas relacionados à saúde 

resolvem não comparecer para trabalhar, a creche mesmo assim recebe todas as crianças e as 

auxiliares são responsáveis por desenvolver as atividades previstas na rotina, garantindo o 

atendimento integral às crianças. No entanto, se por motivo de atraso de salário ou qualquer 

outro as auxiliares resolvem parar suas atividades, de imediato a creche suspende parcial ou 

integralmente suas atividades, pois as professoras ainda não possuem habilidades ou se 

recusam a realizar as funções que são desenvolvidas pelas auxiliares.  

O que fica evidenciado diante desse fato é que os saberes da experiência, ou seja, 

aqueles saberes/fazeres das auxiliares acabam sendo, neste momento, determinante para o 

funcionamento da instituição. Com base nessa colocação emergem alguns questionamentos. 

Quais seriam os fatores necessários para o desenvolvimento de praticas dialéticas e dialógicas 

entre os fazeres das professoras e os fazeres das auxiliares? Como a relação entre os saberes 

das professoras e os das auxiliares constitui o trabalho na creche? As respostas a essas 

questões estão em processo de descoberta e só uma análise atenta à dinâmica dentro da creche 
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em diálogo com alguns marcos teóricos e outras pesquisas podem ajudar no desvelamento 

desse embate. Eis o desafio! 
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