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RESUMO

A partir da lei 9.394/1996 emerge os processos de municipalização da educação infantil, impulsionada pela
política de descentralização da gestão deste nível de ensino. É com base nesse contexto que se insere o
presente trabalho cujo objetivo é investigar as (im)possibilidades da docência compartilhada entre as
professoras e as auxiliares a partir da relação estabelecida entre os saberes e as práticas que compõem a
atuação dessas profissionais em um centro municipal de educação infantil-cmei em Salvador/BA.

Cortar o tempo

Quem teve a idéia de cortar o tempo em fatias,
a que se deu o nome de ano,
foi um indivíduo genial.

Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão.

Doze meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos.
Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez, com outro número e outra vontade de
acreditar que daqui pra diante vai ser diferente
Carlos Drummond de Andrade.

Feliz Aniversário Beatriz J L Simões

O desenho metodológico da pesquisa é de cunho qualitativo, apoiado na abordagem teórica-metodologica
da rede de Significações (RedSig) É apresentado o contexto discursivo e os processos de significação que
se desenrolam no cotidiano de uma unidade de educação infantil, recorrendo às estratégias de observação
participante, entrevistas semi-estruturadas e grupos focais.
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DIÁLOGO ENTRE SABERES Y PRÁCTICAS: LAS (IM)POSIBILIDADES DE ENSEÑANZA
COMPARTIDA ENTRE AUXILIARES Y PROFESORAS DE UN CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
INFANTIL

RESUMEN

A partir de la Ley 9.394/1996 emergen los procesos de descentralización de la educación infantil,
impulsada por la política de descentralización de la gestión de ese nivel de enseñanza. Con base en este
contexto, el presente estudio objetiva investigar las (im)posibilidades de la enseñanza compartida entre
profesores y asistentes a partir de la relación que se establece entre el conocimiento y las prácticas que
componen la actuación de estos profesionales en un centro municipal de educación infantil-CMEI en
Salvador / BA. El diseño metodológico de la investigación es cualitativo, apoyado en la abordaje de la Rede
de Significaciones (RedSig). Así, es presentado el contexto discursivo y los procesos de significación que se
desarrollan en el cotidiano de una unidad de educación infantil, utilizando las estrategias de observación
participante, entrevistas semi estructuradas y grupos focales.

Palabras clave: educación infantil; saberes y prácticas; formación de educador.

Introdução: 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
profissionais sem formação específica atuando como educadoras nos espaços das creches.

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
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de educação de crianças de 0 a 6 anos, em creches e pré-escola de todo país
(CERISARA, 2002. p.13).

O presente artigo é resultado de uma dissertação de mestrado já concluída, cujo objetivo foi compreender
como se configuram as relações entre as diferentes profissionais (professoras e auxiliares), que atuam em
um CMEI, tendo como referência as especificidades das suas práticas permeadas por crenças, valores,
sentidos, significações e diferenças construídas no cotidiano do trabalho.

No presente estudo, tomamos o processo de municipalização da Educação Infantil no município de
Salvador/BA, que ocorreu em 2008, como marco histórico e contextual para que se possam iniciar as
discussões acerca das relações entre professoras e auxiliares de sala nos espaços de CMEI.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
profissionais com formação superior em pedagogia ou normal superior. As educadoras de antes, as quais
não possuíam formação específica na área, passam a desenvolver a função de Auxiliares de
Desenvolvimento Infantil – ADI´s, 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 as dicotomias, no que tange a demarcação de um espaço entre
quem educa e quem cuida no CMEI

No presente artigo será apresentado as problematizações referentes aos embates entre os saberes e as
práticas que se tecem no cotidiano do CMEI, a partir dos papéis e posicionamentos dos diferentes
sujeitos, através dos discursos que cada uma das profissionais porta em relação a si e a outra, buscando
compreender como significam o trabalho que exercem junto às crianças pequenas de forma cotidiana.
Serão trazidos para o debate os conflitos e dicotomias em torno de questões relacionadas ao cuidar e
educar, além da experiência x formação como campo de forças discursivas que mediam as interações
profissionais e que estão alicerçadas na matriz sócio-histórica da Educação Infantil, tanto no nível
macropolítico (social, histórico), como micropólitico (institucional e relacional).

Para tanto, buscar apoio na perspectiva teórico-metodológica da Rede de Significação- RedSig, tornou-se
uma escolha importante uma vez que a RedSig tem como objetivo compreender a produção de sentidos
e significados em situações específicas. Esta perspectiva teórica- metodológica nos ajuda a compreender
como as profissionais encontrarem-se imersas em uma trama de significações, permeado pela matriz
sócio-histórica, que se traduz nas práticas discursiva e não discursivas, nos modos como está
configurada a organização e divisão do trabalho, os padrões sociais, as normas, crenças e valores que
atravessam o cotidiano.

Logo, defendemos a ideia de que a significação como produção de sentidos, é resultante de um trabalho
coletivo, que implica ao mesmo tempo acordo mútuo, estabilização e diferença, contribuindo para a
construção de identidades dos sujeitos produtores dessas significações. Para tanto, pensar nos modos
pelos quais cada profissional significa suas práticas e seus saberes é levar em consideração que as
experiências, as posições e posturas desses sujeitos vão se produzindo coletivamente, nos entremeios das
sensações sentimentos e emoções nas interações sociais (SMOLKA,2004, p. 45).

Aspectos metodológicos
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Para dar conta da complexidade das questões que envolvem o objeto em discussão, o presente estudo
buscou apoio na pesquisa de base qualitativa, cujos dados são predominantemente descritivos e obtidos
no contato direto entre a pesquisadora e a realidade estudada.

A pesquisa apresenta um desenho metodológico apoiado na abordagem teórico- metodológica da Rede de
Significações (RedSig), como metáfora que alude à interdependência entre os elementos discursivos e não
discursivos, entre posicionamentos e papéis desempenhados por diferentes sujeitos em interação.

No que tange à construção do corpus de pesquisa a perspectiva da RedSig entende que seu objetivo é
apreender diferentes aspectos da situação investigada, relevantes para a compreensão da temática em
estudo, buscando analisar os sentidos envolvidos, seus movimentos de construção e re-construção. É
importante frisar que:

A RedSig não existe enquanto uma entidade, mas é uma apreensão pelo
pesquisador da situação investigada e uma interpretação de como os
componentes apreendidos articulam-se e circunscrevem certas possibilidades de
ação/emoção/cognição (ROSSETTI-FERREIRA; AMORIM; SILVA, 2004 p. 31).

O lócus da pesquisa foi um Centro Municipal de Educação Infantil, localizado na periferia da cidade de
Salvador. O CMEI atendia na época da pesquisa a 135 crianças de 2 a 5 anos de idade, em período
integral, que são divididas em seis grupos de acordo com a faixa etária. Por cada grupo, é responsável
uma professora e uma auxiliar de desenvolvimento infantil - ADI, com exceção dos grupos 3 e 2 os quais
possuem duas ADI´s em cada um.

Os sujeitos da pesquisa foram 6 professoras, 9 ADI´s e 2 gestoras. Recorreu-se às estratégias da análise
documental, observação participante, questionário, entrevistas semi-estruturadas e realização de grupo
focal, como estratégias metodológicas de coleta de dados.

A sistematização das informações que foram construídas a partir dos dados das entrevistas, dos dados
coletados nas observações e dos grupos focais realizados seguiu os seguintes passos: Transcrição na
íntegra das entrevistas; leitura atenta das notas dos diários de campo colhidas através das observações
participantes; leituras das entrevistas e dos relatórios dos grupos focais com a finalidade de apreensão dos
principais eixos de discussão dos dados; elaboração de categorias de análise.

Saberes e Práticas na constituição do cotidiano do CMEI

Ao direcionar a discussão para a relação que ocorre entre os saberes e as práticas, ou seja, dos modos
como são articuladas 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.

Em relação aos saberes docentes os anos da década de 1990 marcam, segundo Nunes (2001), 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.

Essa reelaboração ocorre porque os saberes docentes são adquiridos, tanto na academia, através do
processo de formação inicial, quanto no fazer cotidiano que conjuga elementos da vivência e da formação
de cada profissional nos momentos de atuação em sala de aula. Assim, os saberes docentes estão
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imbuídos dos aspectos subjetivos e sócio-culturais que compõe a identidade de cada professor/a, podendo
ser considerados heterogêneos, já que trazem marcas da subjetividade humana de cada profissional e dos
fatores externos que compõem cada sujeito como pessoa e como profissional.

Tomamos de empréstimo as ideias dos referenciais que discutem 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 as suas dimensões.Eles constituem, por assim dizer, a
cultura docente em ação (TARDIF, 2002, p.49).

Os saberes das auxiliares e das professoras, a partir de suas práticas se revelam singulares, interativos,
polimórficos e flexíveis. Ao mesmo tempo em que são construídos a partir da vivência entre uma e outra,
eles se reconstroem, modificam e são modificados ao longo da trajetória profissional e pessoal de cada
uma dessas mulheres bem como ao longo das práticas discursivas no contexto institucional.

O discurso apresentado procura exemplificar como os saberes de um determinado grupo podem ser
resignificados e apropriados por membros de outro grupo a partir das interações práticas que se dão no
cotidiano.

Eu tenho uma adi que é formada, graduada e que tem muita experiência. Eu a
escolhi porque ela tem experiência e iria contribuir e me ajudar. Eu digo: a sala
de aula na minha ausência é sua, você pode ficar a vontade, o planejamento está
aqui. Ela pode fazer o que quiser. Foi a primeira vez que em cinco anos eu recebi
uma auxiliar que nesse sentido na parte pedagógica tem me ajudado muito. A
gente troca muito. Eu sei que eu tive e dei oportunidade pra ela desenvolver o
trabalho dela. (professoras, 5 anos de experiência).

O que há nessa interação é o compartilhamento de um saber prático. A vivência e necessidade de troca
entre os saberes dessas profissionais emergiu a partir da necessidade que o cotidiano impôs a ambas. A
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experiência da auxiliar permitiu que, progressivamente a professora recriasse novos modos de atuação,
ressignificando sua prática a partir do fazer que constitui o trabalho desenvolvido pela auxiliar. Para a
auxiliar possibilitou o reconhecimento de seus saberes experienciais como condição para o bom
funcionamento das atividades propostas ao grupo de crianças com as quais atuam.

A fala a seguir ilustra a importância do que significa o reconhecimento desses saberes para as auxiliares.
“Minha professora me deu a oportunidade para que eu possa participar. Hoje há uma parceira entre eu e
ela. Eu penso que estou ganhando pouco, mas estou me realizando quando essa parceria acontece. É um
momento maravilhoso.” (Auxiliar 18 anos de experiência).

Por outro lado, para a maioria das auxiliares essa troca e essa parceria no trabalho que é desenvolvido
ainda não acontecem.

Olha, foi muito difícil para agente se acostumar com a mudança da creche pra
secretaria de educação. Quando municipalizou, por que elas chegaram assim,
chegando, quer dizer que nós ficamos de lado, todo aquele trabalho que agente
tinha de ensinar entendeu De fazer plano de aula, de saber como lidar com as
crianças, foi deixado de lado, e foi um baque para agente, sabe Que você não
imagina essas coisas, e muitos funcionários, eles não queriam aceitar, eu me
coloquei no meu lugar entendeu Eu sei, e elas chegaram assim com tudo, e quem
manda aqui sou eu, quem ensina sou eu, quem sabe sou eu, entendeu E aí foi
isso, foi um baque enorme (Auxiliar, 19 anos de experiência).

Fica evidenciado que os saberes e práticas construídos pelas auxiliares antes da divisão do trabalho com
as profissionais de nível superior, não foi considerado, demarcando uma ruptura e uma separação de
papéis. A entrada de novos sujeitos no CMEI (as professoras) dificultou o processo de interação e de
comunicação essenciais para a construção de saberes compartilhados e a consolidação de uma prática
articulada e integradora entre profissionais de nível superior (professoras) e profissionais técnicas
(auxiliares). O processo de formação é contínuo, estende-se ao longo da vida, permeado por contradições
e continuidades. Nesse sentido Tardif (2002) coloca em evidencia o saber da experiência, pontuando que
as relações que se criam no cotidiano do trabalho compõem a prática do/a professor/a, transformando os
saberes da experiência em saberes docentes e vice versa.

Para o autor

Os professores, no exercício de sua função e na prática de sua profissão,
desenvolvem saberes específicos, baseado em seu trabalho cotidiano e no
conhecimento de seu meio. Esses saberes brotam da experiência e são por ela
validados. Eles incorporam a experiência individual e à coletiva sob a forma de
habitus e de habilidades de saber-fazer e saber-ser (TARDIFF, 2002, P.38).

São esses saberes, os saberes que emergem da experiência que dão tônica à atuação das auxiliares,
compondo as rotinas de práticas desenvolvidas no espaço da instituição, ao mesmo tempo em que esses
saberes demarcam um lugar, uma posição em que cada uma das profissionais se situa umas em relação
às outras, na constituição da identidade profissional, em constante mudança. Assim é no jogo de papéis e
posicionamentos, onde cada uma vai se reconhecendo como sujeito da sua prática e objeto do discurso da
outro, que se engendram as relações de poder. É no encontro/confronto com o outro, que se constrói uma
imagem de si e que por não ser fixa, desestabiliza-se e se ressignifica no movimento dialético da rede de
significações.

Tal perspectiva nos remete à análise de como cada profissional (auxiliar e professora) dá significado ao
próprio trabalho e ao trabalho da outra. Possibilitar a cada uma delas olhar para a sua profissão e para a

Pág.6/10



profissão da outra de forma reflexiva, não foi uma tarefa simples.Como as professoras e as auxiliares
modificam e/ou ressignificam suas práticas e sua concepção acerca de seu trabalho a partir das interações
que estabelecem entre siAtravés de grupos focais essa questão foi discutida entre os grupos,
constituindo-se um espaço de reflexividade. Observamos que a forma como cada uma das profissionais
constrói o seu papel se dá na interação com a outra, seja através de conflito ou negociações na forma de
se posicionarem e serem posicionadas discursivamente, por meio dos processos de significação
co-construídos no conflito, confronto e negociação de posições e posicionamentos (valores, crenças,
normas) na construção da sua prática profissional, permeada pelos discursos sociais e institucionais
(matriz sócio-histórica).

Se entendermos cada profissional como um ser em movimento perceberemos que cada uma delas,
professoras e auxiliares constroem seus valores crenças e atitudes, agindo em torno de um tipo de eixo
pessoal que permite se diferenciar dos outros. Para Nóvoa (1995). A identidade diz respeito à maneira
singular de ser de cada indivíduo com características particulares que determinam seu modo de ser e de
estar no mundo, os quais permanecem e são modificados em seus contextos culturais. Nessa direção
Nóvoa vai pontuar que “a identidade é um lugar de lutas e conflitos, é um espaço de maneiras de ser e
estar na profissão, mescla dinâmica que caracteriza a maneira como cada um se sente e se diz professor.”
(1995, p. 17). Isto nos obriga a tratar a questão da construção da identidade profissional como processos
identitários.

Olha! Minha função hoje, eu me acho tolhida de certas coisas que eu fazia, né
Por exemplo, de dar opinião, a professora poderia fazer assim: O que é que
você acha do que eu estou fazendo Pedir um pouco de opinião! E isso não
acontece, raramente isso acontece, da gente participar (...). Então a gente
estranhou, mas a professora faz de tudo. A gente ta ali pra quê Para olhar a
criança, dar banho, a comida, só. Mas na dinâmica da creche como um todo a
gente não participa não, então assim... Como é que se diz... no pedagógico,
pedagógico a gente não se mete não, não se mete. (Auxiliar, 19 anos de
experiência).

A auxiliar enuncia a inconformidade com a exclusão, no que diz respeito à sua participação na realização
das tarefas pedagógicas, ao mesmo tempo em que demonstra certa clareza quanto á sua função dentro do
CMEI. A identidade aqui vai se construindo a partir do confronto entre como eu sou e como o outro me
percebe.Nesse emaranhado de significações, o contexto se constitui enquanto um campo de disputa, de
onde emergem os desagrados e os desafetos, porque há o desejo de que o outro me reconheça (veja
como eu quero que ele veja e não com um olhar próprio do diferente).

No que diz respeito ao que pensam como requisito para atuar na Educação Infantil as falas das auxiliares
se entrecruzam com o que pensam as professoras sobre o trabalho no CMEI. “Para trabalhar aqui no CMEI
primeiramente deve é gostar de criança, tem que gostar, se a pessoa não gostar nem adianta. Tem que
gostar e saber lidar com a criança, saber respeitar a criança, para a criança aprender a respeitar você.” (M
03 19 anos de experiência)

A percepção dessas profissionais acerca dos saberes necessários para atuar na educação infantil é
construída no universo da instituição de Educação Infantil e na vivência/atuação de cada uma dessas
profissionais enquanto mães e mulheres que cuidam de crianças desde muito cedo. Tanto professora
quanto auxiliar compartilham a visão de que gostar de crianças é fundamental para tornar uma pessoa
capaz de atuar como profissional da educação infantil. Isto tem como marca um discurso que teima em
apresentar a naturalização da associação entre mulher e criança, especialmente a criança pequena,
decorrente da maneira como a esfera pública construiu as ideias acerca da Educação infantil no país e de
suas profissionais.

O depoimento a seguir revela o significado do trabalho em CMEI.
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Eu gosto de tocar nas vidas, você conhecer aquela história das crianças e daí
ontem mesmo nós tivemos uma reunião, aí você fica sabendo das histórias,
você percebe que você, você as vezes ... Eu não sou mãe e esse foi um sonho
para mim. Foi um sonho que não foi realizado, então às vezes quando eu estou
assim com meus alunos, eu me sinto como mãe deles né eu faço, eu falo
sempre para as mães nas reuniões que eu sei que é muito ruim você chegar e
saber que seu filho foi mordido, vou dizer para vocês que eu sofro também com
isso, então, tenho esse sentimento assim, essa afetividade, esse carinho, eles
dá esse retorno. Esse retorno de carinho que eles comentam em casa, que
falam comigo. (Professora, 23 anos de experiência).

Aparece nesse depoimento a metáfora da representação da mãe ou segunda mãe. Nesse depoimento fica
evidenciado também a identificação por parte da professora da necessidade de articular as práticas de
cuidado e educação ao sentimento caritativo endereçado às crianças pobres. Guimarães (2008) aponta
que

Muitas vezes, as profissionais responsáveis pelo atendimento às crianças na
creche reconhecem a importância do seu trabalho quando o identificam com a
função materna. Chamam a si mesmas de mães das crianças e afirmam que
protegem e cuidam dos bebês reconhecidos por elas como “carentes”, como se
fossem as mães (GUIMARÃES, 2008, p. 41).

A dimensão do conhecimento ou de um saber especializado parece não ocupar lugar central na definição
da própria capacidade para o trabalho. Ao contrário a maternagem (entendido aqui como os processos
sociais de cuidado e educação das crianças, independente do sexo das pessoas que os desempenham,
uma vez que é usado em oposição ao termo maternidade, esta sim relativa à dimensão biológica da
gestação e do parto) e a afetividade são significados centrais que qualificam o trabalho na Educação
Infantil, tomada como funções naturalizadas.

Algumas considerações finais

A diferença de formação entre professoras e auxiliares é um dos fatores que contribui 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, colocar
para dormir e servir a alimentação.

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 foi 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. Identificamos que o cotidiano e a rotina da instituição é constituída por saberes e práticas
que emergem de matrizes sócio-históricas diferentes, ou seja, de um lado temos os saberes acadêmicos
que permitem o desenvolvimento das atividades de caráter mais tecnicista que visam ao desenvolvimento
cognitivo das crianças, através das atividades relatadas como pedagógicas. Por outro lado, os saberes que
emergem dos longos anos de experiência/vivência/atuação na Educação Infantil, ligado às práticas de
cuidados físicos. São os saberes/fazeres que demarcam o campo de atuação das auxiliares.É um
saber/fazer prático entendido como de menor valor por não ter certificação acadêmica que o legitime como
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válido, mas que são imprescindíveis ao funcionamento institucional e ao desenvolvimento integral das
crianças.
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