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Resumo: Este artigo surge enquanto proposta de avaliação para conclusão do curso de 
pós graduação em Educação- área de concentração Educação Infantil da Universidade 
Federal de Pelotas, com o objetivo de traçar caminhos para compreender e avaliar como 
pensam os professores e auxiliares sobre a construção de um trabalho coletivo na 
Educação Infantil em instituições públicas do município de Pelotas/RS, assim como 
entender de que forma esse trabalho vem sendo construído e como ele interfere no 
processo de formação das crianças pequenas. A pesquisa utiliza a metodologia 
qualitativa, com dez profissionais da área que estão atuando na Educação Infantil de 
diferentes bairros da cidade. Em sua conclusão, reflete sobre os caminhos para que a 
pesquisa continue no âmbito educacional, visa a construção de processos de formação 
continuada para que professores e auxiliares possam aprofundar seus olhares para as 
infâncias e crianças que se encontram aos seus cuidados. 

Palavras Chaves: Professores, Auxiliares, Educação Infantil, Formação. 

 
Abstract: this article appears as an evaluation proposal for the conclusion of the 
postgraduate course in Education - concentration área Childhood Education of the 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS, with the goal of tracing ways to 
understand and evaluate how teachers and assistants think about the construction of a 
colletive work at the Childhood Education in public institutions at the municipality of 
Pelotas, as well as understanding that how this work is being built and how it interferes 
in the process of trainning young children. The research uses the qualitative 
methodology, with ten professionals in the area who are working in Childhood 
Education in differents neighborhoods in the city. In this conclusion, it reflects on the 
ways for the research to continue in the educacional scope, it aims as the construction of 
continuing education processes so that teachers and assistants can deepen their views on 
the childhoods and children who are in their care. 
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1. Introdução 
Eu quero desaprender para aprender de novo. 

Raspar as tintas com que me pintaram. 
Desencaixotar emoções, recuperar sentidos. 

Rubens Alves 

 
Com o poema do escritor e educador Rubens Alves, compreendemos que a 

formação nunca termina, pelo contrário, quanto mais sabemos, mais temos clareza de 

que podemos saber mais. Assim, a formação de educadores da Educação Infantil é 

importante e significativa na vida de cada sujeito envolvido no processo educacional. 

Compreender quem são os profissionais que estão envolvidos no trabalho coletivo que 

existe na Educação Infantil é um tema complexo, pouco explorado como elo de uma 

teia de relações e interdependências entre fatores políticos, sociais, educacionais e 

culturais. 

O interesse no tema vincula-se à minha trajetória profissional como professora 

de Educação Infantil no município de Pelotas/RS e, de certa forma, às inquietações que 

surgiram ao longo do curso de Pós-Graduação em Educação área de concentração 

Educação Infantil da Universidade Federal de Pelotas- UFPEL, que me fizeram no 

exercício da profissão, confrontar discursos, práticas e orientações pré-definidas na 

esfera das políticas públicas. 

O dia a dia vivido numa escola de educação infantil e nos espaços de formação 

continuada de professores, tem permitido refletir e identificar uma série de imprecisões, 

fazendo com que se inicie o desejo de investigar como as relações entre os educadores 

da infância se estabelece dentro dos espaços escolares. O desejo surge principalmente 

dentro da escola de Educação Infantil onde o trabalho é realizado por tantas “mãos”, ou 

seja, dentro dos espaços escolares ligados a infância onde a criança permanece por 

período integral, todas as pessoas envolvidas no ambiente tornam-se educadores, 

fazendo com que a aprendizagem tanto cognitiva, quanto afetiva baseie-se em relações 

íntimas e pessoais principalmente com professores e auxiliares, o que torna o vínculo 

estabelecido entre crianças e professores nesses ambientes interligado ao indissociável 

cuidar e educar. 

A Educação Infantil refere-se à primeira etapa da educação básica destinada ao 

processo inicial de socialização das crianças entre 0 e 5 anos e 11 meses de idade. É 

oferecida em instituições educativas especializadas públicas e privadas, onde ao longo 

dos anos se configuram com várias denominações: Jardim de infância, Maternal, 

Creches ou Pré-escola. É parte de um contexto social que apresenta historicamente dois 



eixos principais: a incorporação da mulher no mundo do trabalho e a consequente 

necessidade de delegar o cuidado das crianças. 

Por muitas vezes entendido e executado num caráter assistencialista, o 

atendimento infantil foi ampliado de forma significativa durante a década de 1980, 

resultando na conquista do direito das crianças de até 6 anos ao atendimento em Creches 

e Pré-escolas através da Constituição Federal de 1988. Refere-se ao importante 

reconhecimento do direito social da criança menor de 7 anos à educação, afirmando 

suas necessidades de cuidado e educação, com a finalidade de estarem- o cuidar e o 

educar- integrados no desenvolvimento das crianças pequenas, sendo estabelecidas 

como funções indissociáveis neste atendimento. 

Modificar essa concepção de educação assistencialista significa atentar para 
várias questões que vão muito além dos aspectos legais. Envolve, 
principalmente, assumir as especificidades da educação infantil e rever 
concepções sobre a infância, as relações entre classes sociais, as 
responsabilidades da sociedade e o papel do Estado diante das crianças 
pequenas. (BRASIL, 1998, p. 17). 

Vivemos em cenários em que a dicotomia entre o caráter assistencialista e 

educacional ainda se confunde nas práticas institucionais dos profissionais que nelas 

atuam. Segundo os estudos realizados por Brejo (2007) sobre a formação docente da 

Educação Infantil, é identificada a necessidade de se formar um profissional com 

conhecimentos voltados para as finalidades da Educação Infantil, que leve em 

consideração sua responsabilidade em contribuir para o desenvolvimento pleno da 

criança. O profissional da Educação Infantil, diferentemente dos demais cargos 

existentes na educação, trabalha com a educação da infância e esta é uma 

especificidade, em relação às demais áreas, que não deve estar ausente dos estudos e 

discussões da formação. 

Assim, traçamos caminhos para avaliar como na prática dos espaços educativos 

o trabalho coletivo vem sendo desenvolvido, como se dá a importância de um trabalho 

com crianças pequenas, tratando-se da infância no sentido de trabalho em pares, onde o 

professor necessita do auxílio de seu auxiliar de classe no desenvolvimento do trabalho 

pedagógico desenvolvido nas rotinas escolares da educação infantil. Utilizando a 

metodologia de pesquisa qualitativa, são aplicados questionários com perguntas 

referentes à formação profissional, ao entendimento sobre as imagens de auxiliar e 

professor de educação infantil, de que forma se desenvolve o trabalho desses dois 

profissionais no dia a dia escolar, se este é realizado de forma coletiva e sobre como 



interfere no cuidado e formação das crianças pequenas. São analisados 10 questionários 

divididos entre 5 para professores e 5 para auxiliares de profissionais que estejam 

atuando na Educação Infantil de diferentes bairros do município de Pelotas/RS. 

Buscamos concentrar nossa pesquisa nos dois bairros mais populosos da cidade, 

compreendendo a zona norte e oeste. 

Este trabalho tem objetivamente por finalidade compreender e analisar como 

pensam os professores e auxiliares sobre a construção de um trabalho coletivo na 

Educação Infantil em instituições públicas do município de Pelotas/RS, assim como 

entender de que forma esse trabalho vem sendo construído e como ele interfere no 

processo de formação das crianças pequenas. Desse modo, tendo em vista analisar o 

trabalho desses dois grupos profissionais, a pesquisa procura conhecer o perfil 

profissional e sociodemográfico dos professores e auxiliares que atuam nessa etapa da 

educação básica, além das imagens relatadas através dos questionários, condições de 

trabalho que dizem respeito à carreira como salário, jornada, atribuições, autonomia no 

exercício da profissão e as oportunidades para formação continuada. O artigo inicia com 

uma breve introdução ao tema abordado, após analisaremos como surge o histórico da 

docência na Educação Infantil e consequentemente o cenário de atendimento desta etapa 

escolar. Discorremos sobre a organização e o processo de trabalho na Educação Infantil 

na rede municipal de Pelotas/RS e por fim uma análise através da pesquisa sobre o 

trabalho coletivo, assim como sobre o entendimento do papel do professor e do auxiliar 

frente às crianças. 

 

1.1 Analisando o cenário de atendimento e docência na Educação Infantil 

O atendimento à criança pequena vem sendo, ao longo da história, objeto de 

análise e críticas, no intuito de encontrar uma forma de atendimento que esteja próximo 

às necessidades da Educação Infantil, assim como esteja de acordo com a formação 

profissional oferecida aos adultos que com elas atuam. O atendimento obrigatório a 

partir dos 4 anos, instituído pela Lei 12.796 de 4 de abril de 2013, é resultado de muitas 

lutas e reivindicações pelo reconhecimento dos direitos das crianças nos âmbitos 

político, assistencial, médico, jurídico e educacional, trazendo também alterações que 

tratam da formação dos professores. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), sancionada em 20 de dezembro de 1996 descreve sobre o direito de 0 a 6 anos à 

educação em Creches e Pré-escolas – que já estava assegurado na Constituição de 1988 



e reafirmado no Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990. A tradução deste direito 

em diretrizes e normas, no âmbito da educação nacional, representa um marco histórico 

de grande importância para a Educação Infantil em nosso país. 

A inclusão da Educação Infantil na educação básica, como sua primeira etapa, é 

o reconhecimento de que a educação começa nos primeiros anos de vida e é essencial 

para o cumprimento de sua finalidade. Afirmada no Art. 22: “a educação básica tem por 

finalidade desenvolver o educando, assegurar – lhe a formação comum indispensável 

para o exercício da cidadania e fornecer – lhes meios para progredir no trabalho e nos 

estudos posteriores”. Este reconhecimento é importante no âmbito das políticas públicas 

que ao longo dos anos passaram a valorizar e respeitar os direitos das crianças 

pequenas. A jornada escolar, inicialmente reconhecida apenas ao ingressar no ensino 

fundamental, passa a ser estabelecida nos primeiros anos da infância, com a garantia de 

progressão continuada nos seguintes anos de formação. 

O desenvolvimento integral da criança até os seis anos de idade, em seus 

aspectos físico, psicológico, intelectual e social foram assegurados com destaque na 

LDB, sendo tratada na Seção II, do capítulo que trata sobre a Educação Básica como a 

primeira etapa, garantindo que o atendimento seja ofertado em Creches ou entidades 

equivalentes para crianças de até três anos de idade, e em Pré-escolas para crianças a 

partir dos quatro anos de idade. Ao tratar da avaliação nesta etapa de ensino, contempla 

que seja realizada mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento individual 

de cada criança, sem o objetivo de promoção, mesmo para o ingresso no ensino 

fundamental. 

Quanto aos profissionais da educação, o documento propõe sobre sete artigos 

que estabelecem diretrizes sobre a informação e a valorização. Em seu Art. 61 refere-se 

sobre quem são os profissionais considerados para atuar na educação escolar básica em 

efetivo exercício além de terem sido formados em cursos reconhecidos. Assim sendo: 

  Professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na 

educação infantil e nos ensinos fundamental e médio; (Redação dada 

pela Lei nº 12.014, de 2009) 

 Trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com 

habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e 

orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado 

nas mesmas áreas; (Redação dada pela Lei nº 12.014, de 2009) 



 Trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou 

superior em área pedagógica profissionais com notório saber 

reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino, para ministrar 

conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional, 

atestados por titulação específica ou prática de ensino em unidades 

educacionais da rede pública ou privada ou das corporações privadas em 

que tenham atuado, exclusivamente para atender ao inciso V do caput do 

art. 36; (Incluído pela lei nº 13.415, de 2017)ou afim. (Incluído pela Lei 

nº 12.014, de 2009) 

 Profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica, 

conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação. (Incluído pela 

lei nº 13.415, de 2017). 

Ao longo dos anos, houve mudanças quanto ao perfil dos adultos que trabalham 

com a Educação Infantil.  Anteriormente vistos por uma concepção exclusivamente 

assistencialista, na qual o professor não necessitava de formação, pois sua função 

principal era cuidar da criança enquanto as mães ingressaram no mercado de trabalho. 

Nos dias atuais, procura-se por um perfil profissional com formação adequada para 

desempenhar funções pedagógicas que auxiliem no desenvolvimento cognitivo, afetivo 

e psicomotor dentro das instituições. A história nos mostra que existe uma dupla 

imagem do adulto que trabalha nas escolas, a primeira do adulto maternal, que apenas 

irá cuidar da criança, da qual não se exige formação adequada. A segunda imagem de 

um profissional para ensinar, com formação específica para a área. 

Ainda assim, com relação aos professores da Educação Infantil, a literatura da 

área tem apontado que os cursos de nível médio não contam com um currículo que 

forme adequadamente o professor, devido à complexidade que permeia o trato com as 

crianças que se encontram em diferentes fases de desenvolvimento em seus aspectos 

físico, social, cognitivo e emocional. No que se refere à formação docente, a LDB traz 

descontextualizações de algumas tentativas de mudanças nesta perspectiva, 

referendando o caráter tradicional, como ressalta Kishimoto (1999, p. 61): 

O curso normal superior, recriado pela Lei 9394/96, traz uma polêmica ao 
separar a formação docente da universitária, propor um curso com menor 
tempo de formação, fragmentar o cuidar e o educar e desqualificar o quadro 
de professores responsáveis pelo curso. 



Após a promulgação da LDB, o Ministério da Educação elabora e divulga uma 

nova publicação referente à Educação Infantil, trata-se do Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil (RCNEI), lançado em 1998 em nível nacional que 

integra a série Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). É apresentado sob forma de 

três volumes- Introdução; Formação Pessoal e Social e Conhecimento de mundo- e foi 

encaminhado aos professores de Educação Infantil como um instrumento orientador 

para seu trabalho. A publicação refere, em seu texto introdutório, que o objetivo do 

referencial é o de “auxiliar” o professor na realização de seu trabalho diário junto às 

crianças pequenas. O documento recebeu críticas em relação ao risco de escolarização 

precoce das crianças. Quanto a isso Cerisara ressalta(1999, p. 50): 

[...] a concepção de criança que, segundo a maior parte dos pareceristas, 
predomina no RCNEI é uma concepção abstrata e reducionista vista 
unicamente como aluno, pois apesar de ter uma concepção de construção 
histórico social, o documento não o toma como princípio educativo uma vez 
que privilegia mais o “sujeito escolar” do que o “sujeito criança”. 

Diante de tais encaminhamentos, a dicotomia assistência/educação, que por 

muitos anos permeia a Educação Infantil, muitas vezes reforçada pelas políticas 

públicas para a educação, contribuiu para que se criassem, também, dois tipos de 

“educadores” dentro do mesmo cenário educacional, ou seja, um disposto (ou 

designado) a cuidar, limpar, alimentar as crianças menores, e nos moldes escolares 

outro que, tendo formação pedagógica, desenvolve um trabalho educativo. Busca-se, 

atualmente, superar essa dicotomia nas instituições de atendimento infantil através de 

um trabalho pedagógico integrado, que compreenda cuidado e educação como prática 

interligadas. Como nos ressalta Rosemberg (1994, p. 35): 

[...] a perspectiva é coerente com a moderna noção de “cuidado” que tem sido 
usada para incluir todas as atividades ligadas à proteção e apoio necessários 
ao cotidiano de qualquer criança: alimentar, lavar, trocar, curar, proteger, 
consolar, enfim, “cuidar”, todas fazendo parte integrante do que chamamos 
de “educar”. Uma psicóloga norte-americana, Bettye Caldwell, cunhou a 
inspirada expressão “educare”, que funde, no inglês, as palavras educar e 
cuidar. 

Estudos atuais têm apontado a necessidade de se “construir” ou até mesmo 

definir uma “Pedagogia da Educação Infantil”, trazendo a clara distinção entre criança e 

aluno, definindo melhor o que é ser um professor de Educação Infantil, objetivando a 

integração de uma ação educativa interligada ao cuidado. 

Atualmente, algumas práticas enraizadas na Educação Infantil tipificaram os 

sujeitos que trabalham formalmente com as crianças pequenas, formando estereótipos, 



modelos, imagens, personificações da profissão. Práticas que envolvem a identidade 

profissional, em que os adultos que lidam com as crianças nas instituições de 

atendimento infantil continuam sem identidade, não possuem clareza da importância do 

seu papel na instituição. Alguns por terem formação profissional muitas vezes se negam 

a trocar uma fralda por considerar que não se formaram para serem babás. Outros por 

não terem a formação e desempenharem funções secundárias - auxiliares, limitam-se 

aos cuidados de higiene e alimentação, negando-se a participar das atividades 

pedagógicas por se tratar de “tarefa do professor”. Ainda existe ausência de legislações 

educacionais e poucas produções teóricas sobre a figura de auxiliar de Educação 

Infantil. Com base na fragmentação da educação e do cuidado, construiu-se também 

nesse sentido a separação das funções dos profissionais da Educação Infantil, cabendo a 

imagem do professor para educar as crianças e ao seu auxiliar a tarefa de cuidar 

(restringindo-se a alimentação e higiene). Procuramos analisar com esse estudo e 

partindo do pressuposto que educar-cuidar constitui-se um binômio que representa 

ações ocorrendo concomitantemente, não há espaço para fragmentações. Tanto o 

professor quanto seu auxiliar desempenham as duas funções ao longo do cotidiano 

escolar, o que reflete diretamente na construção de um trabalho coletivo e interfere na 

formação educativa de cada criança. A análise sobre os papeis desempenhados assim 

como as imagens que tanto professores como auxiliares possuem sobre suas tarefas na 

rotina escolar serão analisadas no decorrer deste trabalho. 

Nas próximas linhas, apontamos como é realizada a organização e o processo de 

trabalho na rede municipal da cidade de Pelotas/RS dentro da Educação Infantil. 

 

2.0 A organização e o processo de trabalho na educação infantil na rede municipal 

de Pelotas/ RS 

De acordo com dados disponíveis no site oficial da Prefeitura Municipal de 

Pelotas, o município conta com 29 instituições públicas de Educação Infantil, 

atualmente atende cerca de quatro mil crianças, possui no quadro de funcionários 448 

professores e 344 auxiliares em regime de trabalho estatutário e contrato administrativo. 

Ambos com jornada de trabalho de 40 horas semanais, as remunerações variam entre R$ 

2.814,83 para professor, e R$ 1.475,28 para auxiliar. 



Dentre as distinções acerca das atribuições e escolaridades exigidas nos cargos, 

temos para professor o nível de escolaridade com ensino superior completo em 

licenciatura em Pedagogia, as atribuições incluem:  

 

 Educar e cuidar de forma indissociável da criança na faixa etária de zero 

a seis anos;  

 Planejar atividades pedagógicas levando em consideração os gostos e 

preferências da criança, considerando sempre a bagagem de experiências 

que a criança traz consigo;  

 Planejar e desenvolver atividades que atendam às necessidades, os 

interesses e as potencialidades de cada criança; 

  Oferecer condições para que a criança seja o sujeito de sua própria 

evolução; 

  Conduzir atividades pedagógicas que levem a criança a agir, falar, criar 

e experimentar em consonância com suas necessidades, potencialidades e 

interesses;  

 Valorizar as “produções” da criança, mesmo que pouco convencionais, 

promovendo sua autonomia, autoestima e buscando o desenvolvimento 

pleno;  

 Participar da elaboração da proposta político-pedagógica da escola e do 

plano global;  

 Planejar, junto com a equipe da escola e os pais, as atividades a serem 

desenvolvidas;  

 Buscar atualização permanente para compreender e bem orientar crianças 

de zero a seis anos, com vistas a adquirir maiores conhecimentos sobre 

os direitos das crianças;  

 Participar de reuniões com a comunidade escolar, equipe escolar e 

equipe multidisciplinar da Secretaria Municipal da Educação;  

 Manter a higiene e organização do espaço educativo;  

 Manter contatos frequentes com a família para que ela saiba exatamente 

o nível de desenvolvimento de sua criança;  

 Registrar diariamente a frequência e o desenvolvimento das crianças; 



 Colocar à disposição para quaisquer tarefas que contribuam para a boa 

administração da escola e para um melhor fazer pedagógico; 

 Tratar de forma ética e humana às crianças, independente de sexo, raça 

ou religião;  

 Zelar pela saúde, higiene e bem-estar da criança sob seus cuidados, bem 

como pelas demais crianças da escola;  

 Organizar o ambiente escolar de forma a facilitar o desenvolvimento das 

atividades na plenitude de suas potencialidades. 

Para o cargo de auxiliar de Educação Infantil, a escolaridade exigida é o ensino 

médio completo. Suas atribuições são:  

 Cuidar da higiene, saúde e alimentação da criança, sob orientação do 

professor da Educação Infantil, assessorando-o em todas as tarefas que 

envolvam os cuidados da criança, a fim de proporcionar ambiente 

saudável e bem-estar ao desenvolvimento pleno da criança de zero a 

seis anos;  

 Cuidar e orientar as crianças de zero a seis anos, visando desenvolver 

hábitos e atitudes, em consonância com a orientação do professor;  

 Cuidar da higiene de cada criança;  

 Auxiliar no desenvolvimento das atividades pedagógicas;  

 Proporcionar o bem-estar físico da criança;  

 Participar da elaboração da proposta político pedagógico e do plano 

global da escola;  

 Participar das reuniões;  

 Colocar-se à disposição para quaisquer tarefas que contribuam para a 

boa administração e para um melhor fazer pedagógico;  

 Tratar de forma ética e humana a todas as crianças, independente de 

sexo, raça ou religião; 

 Encaminhar a criança para os cuidados médicos, sempre que 

necessário;  

 Ministrar a alimentação e, se necessário a medicação indicada pelo 

profissional da saúde, zelando pela saúde e desenvolvimento saudável 

da criança;  



 Zelar pelo bem-estar da criança durante as brincadeiras e demais 

atividades a elas propostas;  

 Auxiliar na preparação das camas, disposição de berços e colchonetes;  

 Auxiliar no treinamento dos esfíncteres; 

 

Percebemos que ambas as distinções de tarefas zelam pelo bem-estar das 

crianças, possuem em comum o colocar-se a disposição para quaisquer tarefas que 

contribuam para a boa administração para um melhor fazer pedagógico, sem especificar 

quais tarefas serão essas e participar da elaboração da proposta político pedagógico e do 

plano global da escola. O que remete a um pequeno avanço diante da ideia de que 

educar e cuidar são indissociáveis no processo educativo. Porém, aos professores ainda 

cabem os verbos como: organizar, planejar, manter, buscar, registrar e educar. Já aos 

auxiliares, reforçam-se a separação entre o cuidar e educar, com verbos como: auxiliar, 

ministrar, encaminhar e cuidar,deixando de lado a formação continuada para que melhor 

se qualifiquem desempenhando suas funções. A Educação Infantil não pode estar 

fragmentada, nem ser compreendida como um lugar onde apenas se instrui, nem só 

como um espaço dedicado exclusivamente ao cuidado e assistência. 

De acordo com os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil 

(Volume 1, 2006), a relação adulto/criança indicada é na proporção: 01 professor para 6 

a 8 bebês de zero a dois anos; 01 professor para cada 15 crianças de três anos; 01 

professor para cada 20 crianças de quatro a seis anos. No município, as escolas de 

Educação Infantil são predominantemente compostas por cinco turmas: Berçário 

atendendo às crianças de zero a dois anos, Maternal 1 com crianças de dois a três anos, 

Maternal 2 com crianças de três a quatro anos, pré 1 com crianças de quatro a cinco 

anos e pré 2 com crianças de cinco a seis anos. 

O número de auxiliares por turma varia de acordo com a faixa etária, nos últimos 

decretos as orientações por escola são com as seguintes formações para turmas com 

vinte crianças matriculadas: Berçário, 02 professores e 03 auxiliares; Maternal 1, 01 

professor e 03 auxiliares; Maternal 2, 02 professores e 01 auxiliar; Pré 1, 01 professor e 

01 auxiliar; pré 2, 01 professor e 01 auxiliar. Em turmas onde existem crianças com 

laudos médicos (CID) é garantido a presença de mais um auxiliar. De acordo com o 

Conselho Municipal de Educação de Pelotas, resolução número 001/2019, que 

estabelece normas para a oferta de Educação Infantil no sistema Municipal de Ensino do 

município, diz que a Educação Infantil como primeira etapa da educação básica é 



oferecida à criança de zero a cinco anos de idade em instituições públicas e privadas 

organizadas para este fim, sendo obrigatória a matrícula a partir dos quatro anos de 

idade. 

Discorre sobre a carga horária anual de 800 horas, distribuídas por 200 dias de 

trabalho educacional de turno parcial e de 1400 horas para o turno integral. Relata sobre 

o controle de frequência de no mínimo 60% do total de horas de acordo com a Lei 

12.796/13. No seu Art. 2º, observa que a Educação Infantil visa promover o 

desenvolvimento integral da criança nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, 

cognitivos, lógico/matemático e sociais complementando ação da família e da 

comunidade. Dispõe também sobre o plano de estudos, atividades lúdico/educativas, 

avaliação, agrupamento de profissionais por turma, ingresso e transferências. O estudo 

desta resolução se fez importante e necessário para identificarmos como as relações 

estão se estabelecendo dentro do município atualmente. O trabalho ao qual nos 

referimos nesta pesquisa discorre sobre como as ações de educar e cuidar dentro das 

salas de aulas vem sendo realizado de forma coletiva, interferindo no processo 

formativo das crianças pequenas na rede pública de ensino em instituições de 

atendimento infantil. Professores e auxiliares estão inseridos nos mesmos cenários 

educativos, ambos os cargos apesar de possuírem funções distintas, se interligam nas 

relações dentro da sala de aula, como um trabalho partilhado de docência, no qual 

cuidado e educação são indissociáveis no desenvolvimento das crianças pequenas. 

Partindo do pressuposto de que os dois cargos tratam do desenvolvimento das 

crianças, mesmo que desempenhando funções diferentes, tratam da diversidade de quem 

trabalha com pessoas, relacionando-se com as diferenças. No espaço da diversidade, que 

é uma sala de aula, promover o encontro é, portanto, missão do professor e do auxiliar. 

Entendemos que a formação das crianças vem passando por essas relações que 

acontecem em meio à multiplicidade de intenções e ações, que decorrem da 

compreensão que o ato de cuidar é, também, um procedimento educativo. Segundo 

Oliveira Formosinho (2001) o trabalho da professora de Educação Infantil difere das 

outras devido à vulnerabilidade e globalidade das crianças nessa fase de 

desenvolvimento. A vulnerabilidade refere-se à dependência da criança em relação ao 

adulto nas rotinas de cuidados, o que reflete no trabalho dos auxiliares, não apenas 

física, mas também emocional e social.A globalidade refere-se à forma holística pela 

qual a criança aprende e se desenvolve. Em alguns casos, a forma como o sistema 

educacional é organizado pode-se gerar uma relação de poder no qual, em vez de ambos 



trabalharem juntos em prol do desenvolvimento integral da criança, há uma separação 

do cuidar e educar. Quando essa dicotomia entre cuidar e educar não é superada, 

prejudica a qualidade do trabalho realizado com as crianças e como consequência tem a 

indefinição do papel da professora e da auxiliar de Educação Infantil. Conforme afirma 

Barbosa (2009), nem sempre uma formação mínima exigida ou tida como específica, é 

capaz de promover uma educação de qualidade, no sentido de conceder à criança 

pequena, situações favoráveis para o seu bem-estar físico, cognitivo, emocional. 

Neste sentido, analisamos o quanto o ato das disputas e desarmonias afeta a 

organização pedagógica e a formação das crianças, diante de um cenário educacional 

voltado ao ensino nas infâncias. O próximo tópico deste estudo aborda a análise dos 

resultados da pesquisa, apontando para as imagens de professores e auxiliares diante do 

trabalho coletivo na Educação Infantil. 

 

3. Analisando o trabalho coletivo na Educação Infantil 

Diante de tais inquietações acerca da formação da identidade profissional dos 

professores e auxiliares inseridos na rede municipal de ensino do município de 

Pelotas/RS, buscamos analisar através da pesquisa qualitativa as respostas reflexivas 

visando interpretar o “olhar” de cada profissional sobre o trabalho coletivo e a formação 

das crianças. A pesquisa, de acordo com Gil (2007, p. 17), é o: 

[...] procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar 
respostas aos problemas que são propostos. A pesquisa desenvolve-se por um 
processo constituído de várias fases, desde a formulação do problema até a 
apresentação e discussão dos resultados. 

Utilizamos a metodologia de pesquisa qualitativa, objetivando a qualidade de 

seus dados, independente da amostra, visando à importância de produzir novos 

conhecimentos sobre o tema, buscamos a relevância com aspectos da realidade que não 

podem ser quantificados, permitindo-nos assim, a compreensão e explicação da 

dinâmica das relações sociais. Sendo possível identificar e analisar dados que não 

poderemos mensurar numericamente. Assim, para Minayo (2001, p. 14) 

[...] a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, 
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 
profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 
reduzidos à operacionalização de variáveis. 



Dentre os dados, podemos citar alguns exemplos como a observação e análise de 

sentimentos, percepções, intenções, imagens, comportamentos e outros itens de natureza 

subjetiva. Devido a essa natureza subjetiva da pesquisa qualitativa, seus resultados não 

podem ser apresentados através de recursos estatísticos, mas sim através de relatórios 

que enfocam os pontos de vista dos entrevistados. Assim, as entrevistas foram 

realizadas por meio de questionários “instrumento de coleta de dados constituído por 

uma série de perguntas, que devem ser respondidas por escrito” (MARCONI & 

LAKATOS, 1999, p. 100) com dez profissionais atuantes das instituições de Educação 

Infantil de diferentes bairros do município de Pelotas/RS, sendo cinco professores e 

cinco auxiliares. Consideramos uma amostragem inicial dos bairros mais populosos da 

cidade de Pelotas/RS, ainda de cunho exploratório. As entrevistas além de conterem 

espaço para os dados de formação inicial eram compostas de perguntas abertas que 

abordaram temas relacionados aos objetivos da pesquisa, como: entendimento sobre o 

que é ser professor e auxiliar de Educação Infantil, como se desenvolve o trabalho 

desses dois profissionais no dia a dia dos espaços educativos, se os mesmos consideram 

que o trabalho é realizado de forma coletiva, solicitando que dêem exemplos e como 

esse trabalho interfere no cuidado e educação, assim como na formação das crianças 

pequenas. 

Abaixo trataremos de forma específica sobre o entendimento do papel de 

professor e auxiliar frente às crianças e sobre o trabalho coletivo, discorrendo sobre um 

apanhado geral e reflexivo diante da formação destes profissionais. Entendemos que 

para realizar um trabalho significativo diante de tal problemática é preciso “ouvir” os 

profissionais, como nos ressalta Tardif (2004, p. 240-241) 

Reconhecer que os professores de profissão são sujeitos de conhecimento é 
reconhecer, ao mesmo tempo, que deveriam ter o direito de dizer algo a 
respeito de sua própria formação profissional, pouco importa que ela ocorra 
na universidade, nos institutos ou em qualquer outro lugar. Na formação de 
professores, ensinam-se teorias sociológicas, psicológicas, didáticas, 
filosóficas, históricas, pedagógicas, etc., que foram concebidas, na maioria 
das vezes, sem nenhum tipo de relação com o ensino nem com as realidades 
cotidianas do ofício de professor. 

Assim sendo, buscamos resgatar tais olhares e vozes dos educadores inseridos 

no processo educativo das crianças pequenas, com objetivo de entender e contribuir 

nesta relação de formação e coletividade profissional. 

Na Educação Infantil da rede municipal de Pelotas/RS, existem cargos de 

professor e auxiliar, sendo que, como relatamos acima, para atuar como professor a 



formação exigida é a graduação em Pedagogia Plena com habilitação para Educação 

Infantil e para auxiliar, deverá ter o Ensino Médio completo. Ambos os cargos cumprem 

a jornada de oito horas/dia. 

 

3.1 O entendimento do papel de professor e auxiliar frente às crianças 

A pesquisa não solicitou nomes para que não houvesse constrangimento ou 

exposição nas respostas, os sujeitos eram identificados por professor ou auxiliar. Assim 

sendo traremos P1 e A1 (P para professores e A para auxiliares ao lado do numeral que 

distingue a ordem das respostas analisadas). 

Procuramos identificar qual é a formação de cada entrevistado, conhecendo qual 

contexto se baseavam suas trajetórias anteriores ao cargo, para que assim, soubéssemos 

de forma sucinta quais as referências/imagens de cada profissional inserido nas escolas 

de Educação Infantil.  

 

  
 

Dos dez profissionais entrevistados, cinco possuem formação em Pedagogia, os 

outros cinco dividem-se em dois com Ensino Médio Completo, um com formação em 

Teatro, um com formação em Nutrição e um com Magistério. 

Solicitamos que os profissionais respondessem com suas palavras qual era 

entendimento sobre professor de Educação Infantil e auxiliar de Educação Infantil, 

ambos responderam de acordo com sua formação e prática docente, algumas respostas 

nos mostram o quanto os papéis estão pré-definidos e encontram a dicotomia entre o 

cuidar e o educar. 

Formação

Teatro

Pedagogia

Nutrição

Ensino Médio

Magisterio



“Professor de educação infantil: é aquela que possibilita à criança 
experiências que ajudam a desenvolver suas capacidades cognitivas e o bem 
estar em um ambiente plural.”(P1) 
“Auxiliar de educação infantil: auxilia a professora nas atividades da sala 
de aula, bem como atividades rotineiras.”(P1) 

No entendimento dos auxiliares de Educação Infantil, a imagem do professor 

continua sendo a de um profissional detentor do conhecimento, que esta inserido no 

espaço escolar para transmiti-lo. Como observamos: 

“Professor de educação infantil: profissional da área da educação 
responsável por transmitir conhecimento para crianças de 0 a 5 anos, 
respeitando valores, crenças e as singularidades de cada criança.” (A1) 
“Professor de educação infantil: ser que detem conhecimento e o transmite 
de forma amável e lúdica. Também tem por papel auxiliar na educação das 
crianças em conjunto com a família.” (A4) 

Ainda nos questionários das auxiliares, identificamos a visão amorosa sobre a 

educação de crianças pequenas, o que remete ao início da trajetória docente em 

contrapartida com a exigência de uma teoria. 

“Professor de educação infantil: é o educador/mediador, o qual trabalha 
com crianças de 0 a 5 anos, planeja e preocupa-se com a formação do 
indivíduo num todo. Na prática, luta constantemente para cumprir o que 
“exige” a teoria. Este profissional, quando ama o que faz, seus alunos 
aprendem de forma prazerosa”. (A3) 

De forma geral, dentre os dez questionários analisados, seis citaram o cuidado e 

a higiene como papel principal no entendimento sobre auxiliar de Educação Infantil. O 

que remete à dicotomia entre cuidar e educar. Na prática do cotidiano escolar, o auxiliar 

tem sido visto como um cuidador da criança pequena. 

Quanto ao entendimento sobre o professor, todos citam a formação da criança e 

aspectos ligados ao desenvolvimento infantil, planejamento, detentor do conhecimento 

como principais funções desempenhadas por este profissional. 

O que nos faz refletir o quanto a separação entre cuidado e educação ainda estão 

inseridas e impregnadas no cotidiano escolar, na observação das respostas, percebemos 

que o trabalho das professoras e educadoras é por vezes fragmentado. Nas entrelinhas, 

notamos que à professora compete “ensinar” e a auxiliar compete à rotina de cuidados 

(levar ao banheiro, trocá-las, alimentá-las). Para Kramer et al. (2008), o cuidar não se 

restringe apenas aos hábitos de higiene e saúde, e não apenas a Educação Infantil. O 

conceito de cuidar vai além da sua visão assistencialista, Boff (2008) também ressalta 

que o cuidado é imprescindível para a sobrevivência do ser humano, é a base da sua 

existência: 



[...] cuidar é mais que um ato; é uma atitude. Portanto, abrange mais que um 
momento de atenção de zelo e de desvelo. Representa uma atitude de 
ocupação, preocupação, responsabilização e de envolvimento afetivo com o 
outro (BOFF, 2008, p. 33). 

Neste sentido, o cuidado torna-se uma característica essencialmente humana e 

necessária no processo educativo, abrangendo um cuidado material, pessoal, social e 

cognitivo. 

Observamos no item seguinte quando perguntamos de que forma é desenvolvido 

o trabalho desses dois profissionais no dia a dia da escola de Educação Infantil, que por 

vezes existem relações de poder por parte do professor, em outros ambientes uma 

coletividade entre as duas funções, descrevendo como um “trabalho em equipe, 

dividindo as tarefas” (P4). Ou então “as únicas coisas que diferem um professor de um 

auxiliar são: - O professor preenche chamada com os conteúdos, pois é dele que é 

cobrado esta competência dentro da Secretaria de Educação; - O professor planeja e 

cria os pareceres pedagógicos dos alunos.”(P3).  

Todos retratam a partir de suas experiências pessoais e de acordo com seu atual 

ambiente de trabalho. 

A forma como o sistema educacional vem sendo organizado gera uma relação de 

poder indefinida, na qual, ao invés de ambos trabalharem juntos em prol do 

desenvolvimento integral da criança, ainda existe a dicotomia do cuidar e educar, o que 

pode prejudicar a qualidade do trabalho realizado com crianças pequenas, tendo como 

consequência a indefinição do papel de professora e auxiliar como profissional. 

 

3.2 O entendimento sobre o trabalho coletivo 

Sobre a relação de entendimento do trabalho coletivo foram realizados  dois 

questionamentos: 

 Você considera que o trabalho é realizado de forma coletiva? Se sim, dê 

exemplos. 

 Você considera que o trabalho coletivo entre auxiliares e professores 

interfere no cuidado e educação, assim como na formação das crianças? 

Justifique sua resposta. 

Considerando a escola como um espaço educador estritamente coletivo, visto 

que os profissionais devem atuar na mesma sala de aula, a reflexão sobre tal questão é 



imprescindível quando tratamos de formação profissional e formação das crianças.Uma 

das professoras define o que queremos analisar, citando em sua experiência profissional: 

“Acredito que em alguns momentos seja coletivo, quando conseguimos 
pensar juntas sobre o planejamento, mas geralmente não é assim, pois não 
são todas as pessoas, digo professoras e auxiliares que se dispõem a 
contribuir e a dividir esta função, pois percebo que tem algumas, que não 
fazem questão de contribuir com o trabalho pedagógico, só esperam a hora 
de realizar as atividades. Como professora, sempre quando posso, faço 
questão de compartilhar e pedir sugestões para as demais pessoas que fazem 
parte do grupo, algumas percebo que não gostam de colaborar, outras já. 
Mas acredito também que as vezes falta tempo para que possamos dialogar 
mais sobre isto, sendo assim compreendo que o trabalho não é de forma 
coletiva, pois ainda tem uma diferenciação entre ambas as partes, algumas 
fazem questão de seguir apenas o que estava no edital pela qual prestou 
concurso, onde diz o que cabe a sua profissão, mas outras vão além. Com 
isto penso que seja preciso um entendimento melhor sobre como deveria ser 
o trabalho coletivo”.(P2) 

A maioria das respostas demonstra a indefinição dos papéis, no entendimento de 

ambos os cargos as respostas revelaram a separação entre educar e cuidar, no que se 

refere ao trabalho coletivo retrata que ambas exercem as mesmas funções. O que causa 

ainda nos dias de hoje, o reflexo de um sistema de ensino de caráter assistencialista. 

Neste paradigma de atendimento, o cuidado é o foco principal no atendimento às 

crianças pequenas. Todos os entrevistados relatam sobre a relação de poder e autoridade 

que reflete na formação das crianças. Para a professora 1, “quando não há um 

entrosamento entre os profissionais, fica difícil porque cada um quer ter autoridade 

sobre as crianças e isso acaba interferindo e muito na educação deles.”(P1) 

Observamos que além das relações de poder citadas por ambos os profissionais, 

ainda existe por parte dos professores a falta de identidade profissional. De acordo com 

a terceira entrevistada “para as crianças, tanto professor quanto auxiliar, são 

responsáveis por eles. Quem faz distinção, entre os cargos infelizmente é o financeiro”. 

(P3) 

Ao nos debruçarmos sobre os dados analisados percebemos que as visões são 

ora parecidas, ora completamente distintas, como era de se esperar. Levando-nos a 

questionar o quanto esse trabalho coletivo e as imagens referentes a professores e 

auxiliares estão se construindo dentro dos espaços escolares. Rodriguez (2008) entende 

que as diferenças entre os sujeitos não são um problema para resolver. Reconhecer as 

diferenças existentes entre as pessoas e os diversos pontos de vista para aprender, sejam 

professoras e auxiliares ou não, se faz necessário para abrirmos espaços reflexivos nas 

relações humanas. 



Em algumas respostas notamos a ausência do conhecimento sobre o que se trata 

um trabalho coletivo entre os profissionais que estão atuando dentro da mesma sala de 

aula, um dos entrevistados nos traz a descrição da coletividade entre as crianças, quando 

nos diz “através da acolhida com muito amor e paciência, pois é preciso nesse 

trabalho. Após a acolhida é contada estórias, feito chamadas, conversas e atividades 

pedagógicas que nem sempre saem como o planejado, pois existe imprevistos na 

educação infantil.” (A2) ao invés de relatar sobre o trabalho coletivo com seu professor. 

Observamos que as relações entre professores e auxiliares são marcadas por 

hierarquizações, porém esta pequena amostragem nos diz que existe o reconhecimento 

sobre ambos desempenharem suas funções com o olhar voltado à criança, e identificam 

a importância de um trabalho coletivo realizado com qualidade e que este interfere 

diretamente na formação das crianças. 

 

4. Algumas conclusões, caminhos para continuar 

Chegamos aqui mostrando as especificidades de professores e auxiliares e suas 

visões acerca do trabalho coletivo e formação das crianças pequenas dentro dos espaços 

educativos do município de Pelotas/RS. Porém, almejamos que os estudos sobre o tema 

sejam ampliados e despertem o interesse de profissionais da área. A Educação Infantil, 

foco principal da pesquisa, deve ainda construir processos de formação continuada, por 

meio dos quais professores e auxiliares possam ampliar e aprofundar seus olhares, a 

cada dia, para as infâncias e crianças que se encontram aos seus cuidados.

 Enquanto professora pesquisadora e atuante dentro de uma instituição do 

município, pude rever e analisar diferentes discursos ao longo dessa pesquisa, 

vivenciando diariamente o quanto a divisão desses dois grupos profissionais ainda se 

faz de forma segmentada. A separação afeta a qualidade do trabalho desenvolvido com 

as crianças a partir do momento em que há uma ruptura nos momentos de lazer, higiene, 

alimentação, atividades, como se fosse possível separar friamente estes andamentos. 

Além de uma formação adequada para atuar na área e compreenda a relevância social 

do trabalho que desenvolve, se faz necessário que o educador tenha uma identidade 

profissional definida, seja capaz de organizar os espaços de atendimento infantil, 

mediando às interações das crianças e que desenvolva um olhar crítico sobre a sua 

atuação. 



É necessário também que tenha conhecimentos sólidos sobre o desenvolvimento 

infantil, para que possa contribuir de forma significativa em sua formação. Entender a 

criança como sujeito social, com potencialidades e capacidades que estão em processo 

de desenvolvimento, respeitá-la e assegurar uma educação de qualidade fazem parte da 

construção de um novo perfil de profissional atuante da Educação Infantil.Como 

ressalta Azevedo (1999, p. 39): 

[...]cumpre, portanto, pensar uma educação para a criança pequena que 
considere sua condição de sujeito histórico e cultural, que respeite sua 
existência enquanto tal, que valorize suas experiências, que contribua com o 
seu desenvolvimento e que amplie os conhecimentos do mundo em que vive. 

Assim, se a concepção de criança continuar a pautar-se numa perspectiva 

romântica e assistencialista, suas ações em relação a ela, seja de professores ou de 

auxiliares serão de oferecer apenas cuidados de higiene, saúde, alimentação e segurança 

até o retorno dos pais. Por outro lado, se a concepção dos profissionais pautar-senuma 

perspectiva de que a Educação Infantil deve ter uma função pedagógica, ou seja 

cognitivista, a formação das crianças assumirá um caráter educacional valorizado e 

consequentemente definindo o papel de professor e auxiliar de Educação Infantil, 

voltado a um trabalho coletivo que contribua de forma significativa no processo de 

formação das crianças pequenas. Assim, pressupomos que não será necessário 

questionar se é tarefa “cuidar” ou “educar”, porque sabemos que o que deve ser feito é 

possibilitar às crianças de forma planejada, situações que promovam seu 

desenvolvimento integral e atendam às suas necessidades de aprendizagens. 
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