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Eu preparo uma canção 
em que minha mãe se reconheça,  

todas as mães se reconheçam,  
e que fale como dois olhos.  

 
Caminho por uma rua 

que passa em muitos países.  
Se não me vêem, eu vejo 

e saúdo velhos amigos.  
 

Eu distribuo um segredo 
como quem ama ou sorri. 

No jeito mais natural 
dois carinhos se procuram.  

 
Minha vida, nossas vidas 
formam um só diamante.  

Aprendi novas palavras 
e tornei outras mais belas.  

 
eu preparo uma canção 

que faça acordar os homens 
e adormecer as crianças. 

 

Canção Amiga - Carlos Drummond de Andrade 
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RESUMO 

 
Esta dissertação versou sobre a formação de professores de Educação 
Infantil tendo como base a minha atuação como Supervisora Pedagógica no 
Programa Criança na Creche da Fundação Municipal de Educação de 
Niterói. Realizei uma investigação considerando as seguintes questões: 
Quais as concepções que as professoras de Educação Infantil têm a 
respeito dessa etapa da educação? Quais são as suas concepções a 
respeito da função da creche comunitária? Quais suas concepções sobre a 
infância? E, o que pensam a respeito de sua própria função como 
professoras de Educação Infantil? Os objetivos foram caracterizar a 
formação das professoras de Educação Infantil das Creches Comunitárias 
conveniadas à Fundação Municipal de Educação de Niterói. Este estudo 
teve como suporte teórico, a Teoria Crítica da Sociedade, com ênfase no 
pensamento de Theodor Adorno, o qual concebe a educação como espaço 
de esclarecimento e emancipação, contribuindo dessa forma, para a 
reflexão crítica que realizei neste estudo, discutindo sobre a formação dos 
professores que ora se apresenta em uma sociedade capitalista (sob o 
paradigma neoliberal), e que objetiva a adaptação social do indivíduo, 
ignorando seu processo de construção da autonomia e desenvolvimento da 
sensibilidade. Aspectos estes que, segundo Adorno, devem ser 
desenvolvidos na primeira infância e ensejam a pergunta que intitula este 
estudo. Foram entrevistadas sete professoras da Creche Comunitária 
Piratininga, conveniada à Fundação Municipal de Educação de Niterói, pelo 
Programa Criança na Creche. A análise dos dados, obtidos nas entrevistas 
semi-estruturadas, identificou práticas que desassociam as ações cuidar e 
educar, fundamentais e indissociáveis, no trabalho com a Educação Infantil. 
No que concerne à infância foi verificado que ainda persiste a idéia muito 
arraigada da criança vista sob uma ótica daquilo que lhe falta e não como 
sujeito histórico e dotado de emoções. Foram verificados ainda, princípios 
de maternagem na concepção de sua função como professora de Educação 
Infantil e que, existem momentos do trabalho com a criança, em que o 
cuidar sobrepõe-se ao educar. Contudo, considero que esses pensamentos 
são processuais e vêm se modificando ao longo da história da Educação 
Infantil, que é muito recente. Como considerações finais, destaca-se a 
importância de se pensar a formação do professor de Educação Infantil, com 
base no diálogo com suas  concepções a respeito da infância, da instituição 
e de sua própria função como educador, contribuindo para sua localização e 
consolidação profissional. 
 
 
Palavras-chave: Formação de Professores; Educação Infantil, Formação e 
Educação para a Emancipação.  
 
 
 

Formatado: Fonte: 12 pt

Formatado: Cor da fonte:
Automática

Formatado: Cor da fonte:
Automática

Formatado: Cor da fonte:
Automática

Excluído: ¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶

Excluído: ¶



 {PAGE  } 

 
ABSTRACT 

 
 

This paper talked about the formation of teachers from the children`s 
education having as base my performance as educational supervisor on a 
program children in the nursery from the municipal foundation of education 
from ´´Niterói``. I have carried out an investigation considering the following 
issues: What are the conception that the teachers of  children`s education 
have related to these stages of education? What are your conception related 
to the function of community nursery? What are your conceptions about the 
childhood? And, what they think about your own function as teachers of 
children`s education from the community nursery with agreement to the  
municipal foundation of education from Niterói. This study had as theoretical 
support, the critical theory from the society, with emphasis on the thought of 
Theodor Adorno, whose conceive the education as space of clarify the 
independence, contributing this way, for the critical reflexion that I carried out 
in the study, arguing about the formation of teachers that for now present 
themselves  in one capitalist society (under the ´´Neoliberal Paradigma`` ) 
and that objectivs the social adaptation from the individual ignoring your 
process of building the autonomy and development of sensibility aspects  
those, according  to Adorno, must be developed on the first chldhood and 
are looking  forward to the question that gives the titles to this study. Seven 
teachers where interviewed from the community nursery, having an 
agreement with the municipal foundation of education from Niterói, through 
the chldren in the nursery program. The analysis of datas, taken in the 
interviews semi-structured, identified practices that disassociate the actions 
to care and educate, fundamental and indisociable, on the work with the 
children`s education. In concern to the childhood, it was verified that still 
persists the idea much deep-rooted from the children seen as an images  
from is missing and not as na historical person  and grifted of emotions. It 
was still verified, principles of maternity in the conception of your  function as 
teacher of children`s  education on what, there are, moments of work with 
the child, na what to take care comes over to educate. However, I consider 
that these thoughts are processual and are modifing along the history of 
children’s education, with bases on the dialogue with its conceptions about 
the childhood, the institution and your own function as educator, contributing 
for your location and Professional consolidation. 

 
 
 

Keyword: Teacher formation; children’s education; formation the education 
for independence. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

O meu olhar é nítido como um girassol. 
Tenho o costume de andar pelas estradas 
olhando para a direita e para a esquerda, 

e de vez em quando olho para trás. 
E o que vejo a cada momento 

é aquilo que nunca antes eu tinha visto, 
e eu sei dar por isso muito bem. 

Sei ter o pasmo essencial 
que tem uma criança se, ao nascer, 

reparasse que nascera deveras. 
Sinto-me nascido a cada momento 
para a eterna novidade do Mundo. 

(Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa). 
 
 
 

Em julho de 2004, candidatei-me a uma vaga no concurso de 

Mestrado da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, 

com o projeto “Formação Docente para a Diversidade: o Desafio do 

Educador da Escola Inclusiva”. Nessa época, estava concluindo o curso de 

Especialização Lato-sensu em Educação Especial na mesma Universidade, 

e trabalhava, há apenas três meses, como Supervisora Pedagógica no 

Programa Criança na Creche da Fundação Municipal de Educação de 

Niterói. Quando fui convidada para trabalhar no referido Programa, por meio 

da professora Felisberta Baptista Trindade, então secretária de Educação do 

Município de Niterói, eu não tinha conhecimento sobre o mesmo, nem quais 

os desafios e descobertas que estariam no meu caminho como pessoa e 

profissional.  

Aprovada na seleção do concurso para o Mestrado em Educação da 

UFF, para o Campo de Confluência de Políticas Públicas, Movimentos 

Instituintes e Educação, iniciei meus estudos como mestranda em abril de 

2005. Nesse período, encontrava-me trabalhando há um ano com a 

Educação Infantil, totalmente envolvida e apaixonada.  Desejava escrever 

sobre esse meu encontro com a Educação Infantil. Mesmo com um projeto 
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praticamente concluído, desejei começar tudo de novo. Com o “olhar nítido 

como o girassol”, quis  registrar essa experiência. 

O primeiro passo foi conversar com minha orientadora Profª. Drª. 

Valdelúcia Alves da Costa. Ela como orientadora e, amiga que é, me apoiou 

na mudança e acompanhou cada decisão.   

Não considero que realizei uma mudança radical, pois tanto no 

projeto sobre inclusão de alunos com necessidades educativas especiais, 

quanto no da Educação Infantil, abordo a questão da formação dos 

professores. Penso que ao entendermos o conceito de inclusão em sua 

ampla dimensão, não correspondendo apenas na defesa de grupos de 

pessoas com deficiências, mas como um conceito que também reivindica 

igualdade de direitos para todos os cidadãos que, por um motivo qualquer, 

estejam excluídos de um ambiente social e dos serviços oferecidos pela 

sociedade, entendemos também que, quando falamos de Educação Infantil, 

principalmente de Creches Comunitárias, estaremos falando sobre inclusão.  

Veremos no primeiro capítulo, em que abordo brevemente a trajetória 

histórica da Educação Infantil (principalmente na história da educação 

brasileira), que a educação para as crianças pequenas esteve muito tempo 

excluída do processo educacional, ocupando espaços de concepções 

assistencialistas (caracterizada por modelos higienistas e nutricionais), 

compensatórias (objetivando a escolaridade posterior), que dificultam a 

construção de sua identidade até os dias atuais.   

A Constituição Federativa Brasileira1, em 1988, destaca a Educação 

Infantil como dever do Estado e direito da criança e, a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96) 2, em 1996, a inclui como etapa 

da Educação Básica, o que podemos considerar um avanço para a 

Educação Infantil no cenário educacional brasileiro. No entanto, apesar de 

ser dever do Estado, oportunizar a Educação Infantil para todas as crianças 

                                                 
1 Em seu capítulo III, Artigo 208, inciso IV. 
2
 Artigo 29. 
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na idade de 0 a 6 anos3, nem todas tiveram acesso a essa etapa da 

educação.  

Veremos, no primeiro capítulo, como se deu a origem das creches 

comunitárias. Organizadas no seio das comunidades periféricas, elas 

ocuparam as lacunas deixadas pelo poder público, no que diz respeito ao 

cuidado e educação dessas crianças que ficaram excluídas.  

Sem recursos, sem espaços e sem profissionais adequados para 

desenvolver um trabalho com as crianças, as creches comunitárias se 

mantiveram como podiam. Não era adequado, mas foi para aquele momento 

histórico, um clamor de inclusão.  

Em Niterói, assim como em outras cidades do país, os poderes 

públicos deram origem a alguns Programas de implementação de uma 

política de educação que garantisse um atendimento de qualidade às 

crianças pequenas, matriculadas nas creches comunitárias. Em 1994, é 

criado o Programa Criança na Creche (FME/Niterói), do qual dez anos 

depois, eu faria parte, integrando a  Equipe Pedagógica .   

Nesse período, ainda não havia sido promulgada a então “Nova” LDB 

(Lei 9.394/1996), que prescrevia, no seu artigo 30º, que a Educação Infantil 

será oferecida em: 

 

I - Creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três 
anos de idade; 

II – pré-escolas para as crianças de quatro a seis anos de idade.  

 

O Programa Criança na Creche não se atualizou em relação à Lei 

9.394/1996 e, até hoje, denomina como “creches” instituições que atendem 

crianças de 0 a 5 anos. Portanto, ressalto que quando menciono “creches”, 

                                                 
3 No momento em que escrevo esta dissertação a Educação Infantil passou a ser 
compreendida oficialmente como destinada a crianças de 0 a 5 anos e 11 meses. Todavia 
optei por manter na introdução a prescrição da Lei de 1988. 
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estou utilizando a denominação empregada pelo Programa Criança na 

Creche e não a denominação empregada pela legislação vigente.   

No primeiro capítulo desta dissertação, dialoguei com diversos 

autores como Áries (1981), Kramer (1996), Del Priori (200), Civiletti (1988), e 

Kishimoto (2002). No referido capítulo tive como objetivo abordar, ainda que 

brevemente, o caminhar da educação para crianças de 0 a 6 anos na 

história de nosso país e como as concepções de infância criadas nesse 

movimento histórico repercutem na prática e formação docente no âmbito da 

Educação Infantil.  

Considero que a história do conceito de infância tornou-se 

fundamental para se compreender a infância hoje e os paradoxos presentes 

entre os discursos e as ações sobre e com as crianças.  

Como categoria social e cultural, a infância tem sido vista de forma 

diferenciada em cada época e local. Desde o século XVII muitos discursos 

têm sido produzidos sobre a infância, em diferentes áreas do conhecimento 

e sob vários enfoques. A infância chega ao século XXI com uma variada 

fonte de estudos e posições, até mesmo antagônicas. Da valorização das 

suas especificidades à ênfase no que lhe falta, a maioria dos discursos 

oscila entre o ser e o vir a ser da criança.  

No segundo capítulo discuto sobre a formação dos professores de 

Educação Infantil na perspectiva de uma educação emancipatória, tendo por 

base os fundamentos da Teoria Crítica, sobretudo o pensamento do filósofo 

Alemão Theodor Adorno.  

Entendo que a formação docente é um conjunto de experiências 

históricas e culturais, subjetivas e sociais, que vamos vivendo e 

diferenciando ao longo de nossa existência humana e profissional e que 

esse processo é continuo e consiste, portanto, em constantes indagações, 

incertezas e contradições.  

 Somos remetidos à responsabilidade social que temos, no sentido 

de provocar, como destaca Adorno (1995), a auto-reflexão crítica, 

engendrando situações onde se torne possível desenvolver uma consciência 
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verdadeira. Por uma sociedade fundada no reconhecimento do outro e nas 

suas diferenças — de cultura, etnia, religião, gênero, classe social, idade, 

necessidades especiais — superando a desigualdade: este é o mote do 

trabalho que devemos defender com base na educação infantil. 

Devemos entender que as concepções a respeito da infância são 

produzidas em condições concretas de existência, que as crianças são 

sujeitos sociais e históricos, marcados pelos aspectos contraditórios da 

sociedade em que vivem.  

Em encontros de formação continuada, nas Creches Comunitárias, 

percebemos o quanto ainda são desconhecidos os saberes que as crianças 

têm sobre o mundo e até mesmo sobre nós, adultos. Saberes que são 

construídos socialmente e conferem identidades culturais e subjetivas às 

crianças. Contraditoriamente, algumas vezes temos negado ou dificultado as 

experiências e os saberes que os professores trazem e que constituem 

excelentes elementos de reflexão sobre suas concepções de infância, 

educação e escola.  

Dessa forma, no terceiro capítulo, são analisadas as narrativas das 

entrevistas semi-estruturadas com sete professoras da Creche Comunitária 

Piratininga, conveniada à Fundação Municipal de Niterói, por meio do 

Programa Criança na Creche, sujeitos deste estudo.  

Centrando minha preocupação na formação dos profissionais da 

Educação Infantil, empreendi a investigação das concepções dessas 

professoras, que atuam com crianças de 2 a 6 anos, considerando as 

seguintes questões: Quais são as concepções que as professoras de 

Educação Infantil têm sobre a função da Creche Comunitária? Quais são 

suas concepções de infância?  Quais são suas concepções sobre sua 

própria função como professoras de Educação Infantil? 

Considerando o até agora exposto, são objetivos de minha 

dissertação: 

- Caracterizar a formação das professoras das Creches 

Comunitárias da FME/Niterói, considerando suas expectativas e concepções 
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sobre a Instituição de Educação Infantil, sobre a infância e sobre a docência, 

nessa etapa da Educação; 

- Analisar as concepções das professoras de Educação Infantil das 

Creches Comunitárias da FME/Niterói sobre sua prática educativa, formação 

e as contribuições dessas concepções para sua formação profissional.   

Contudo, o maior objetivo desta dissertação se encontra na razão 

dela poder fornecer subsídios para outros estudos, pois temos poucas 

pesquisas que abordam a questão das creches comunitárias e a formação 

de seus profissionais. Também compreendo que a Educação Infantil é um 

importante campo de estudo, principalmente nesse período de 

sistematização e configuração de sua identidade. 

Não tive a pretensão de apresentar respostas para as indagações 

aqui anunciadas, pois como  Paulo Freire: “O que me faz esperançoso não é 

tanto a certeza do achado, mas mover-se na busca. Não é possível buscar 

sem esperança, nem tampouco, na solidão”. 

Devo ressaltar que esta dissertação foi escrita “no chão” da creche, 

pois, em nenhum momento me afastei do meu trabalho como formadora das 

professoras de Educação Infantil das Creches Comunitárias. O que tornou a 

escrita mais formativa, pois a mesma não foi escrita “na solidão”. Antes, em 

cada linha contém um pouco de poeira das idas e vindas de uma creche 

para outra; em cada linha contém a algazarra das crianças, o sonho e a 

decepção de suas professoras, a preocupação em realizar aquela reunião, o 

esquecimento na entrega daquele disquete, alegrias, tristezas, dentre tantos 

outros momentos.  

Pode ser que o leitor não pressinta essas linhas da forma como as 

descrevo, mas ainda assim, eu não poderia abrir mão de afirmá-las.  
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Capítulo I  
 
1.1. Concepção de Infância no Brasil: Aspectos sócio-históricos  

 

 

            “A história tem o hábito de não permanecer no passado” 

                                                                               (Apple, 1991) 

 

Não pretendi nessa dissertação realizar uma historiografia do 

atendimento à infância no Brasil. Destaquei, as concepções que nortearam 

as ações públicas ou privadas, direcionadas para as crianças de 0 a 6 anos 

em nosso país, pois considero que destacá-las nos permite uma melhor 

compreensão não apenas de como se desenvolveu, mas sobretudo de  

como se desenvolve a história da infância no Brasil.   

Historicamente  veremos  que  a  concepção de infância é uma 

experiência  muito recente  para a  humanidade,  tendo seu surgimento com 

o início da  modernidade (Áries, 1981). Os avanços científicos desse período 

trazem  para  a  Europa  Ocidental o  aumento  da  expectativa  de  vida, 

diminuindo os percentuais de  mortalidade infantil. Também  o  sentimento  

em relação às crianças passa a ser diferenciado, subjetivado, pois  com  a 

“permanência”  dessas,  são criadas novas perspectivas para essa faixa 

etária.  

Os  estudos  de Áries e  as reflexões que  surgiram  a  partir  delas , 

trouxeram  importantes  reflexões  sobre  o  sentimento  de infância 

atribuindo-lhe um   significado  histórico. Entretanto suas pesquisas sofreram  

críticas,  na   época  de   sua   publicação,  pela   própria  interpretação  do  

autor  em  relação  à  não existência    do   sentimento  de   infância,  no 

Antigo Regime  e   por   refletirem  uma    realidade   européia   que,   

embora   tenha  tido   uma   forte   influência   no mundo   ocidental,   não   

pode  ser  generalizada  para outras realidades sociais como,  por exemplo,   

para   a   sociedade   brasileira.  Kramer (1996,p.20) alerta para esse fato, 

trazendo as  marcas   da nossa diversidade  no processo de socialização de 

adultos e  crianças. Segundo a referida autora:  
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Dada a diversidade de aspectos sociais,  culturais e políticos   
que   interferiram   na   nossa  formação:  a presença da   
população  indígena   e  seus   costumes,  o  longo  período de  
escravidão   brasileira,  e ainda  as migrações, o colonialismo  e  
o imperialismo,  inicialmente europeu e mais tarde americano, 
forjaram condições que, sem dúvida, deixaram marcas 
diferenciadas  no processo de socialização de adultos e 
crianças.  

 

Desde o início da  colonização,  as  diferenças  e  contrastes  da   

nossa sociedade,  pela  distribuição  de renda e de poder, fizeram emergir 

infâncias distintas  para   classes sociais também distintas. O significado 

social dado à infância não foi homogêneo devido às condições de vida das 

nossas crianças.    

Segundo Del Priori (2000,p.11), “a historiografia internacional pode 

servir de inspiração, mas não de bússola para se pensar a construção deste 

sentimento entre nós”. A referida autora afirma também que a história da 

criança brasileira não foi diferente da história dos adultos, tendo sido feita à 

sua sombra. Sombra de uma sociedade que viveu quase quatro séculos de 

escravidão, tendo a divisão entre senhores e escravos como determinante 

da sua estrutura social. 

Na história do Brasil, a escolarização e a emergência da vida privada 

burguesa e urbana não foram os pilares que sustentaram a construção do 

nosso sentimento de infância, tal como descrito por Áries (1981) a respeito 

da realidade européia do Antigo Regime. A escolarização no Brasil teve 

início no período colonial com os jesuítas que, com o objetivo de civilizar e 

catequizar os curumins e os órfãos da terra (como eram chamadas as 

crianças oriundas de ligações entre brancos ou negros e mulheres índias) 

criaram as “Casas de Muchachos” que, sob o regime de internato, afastando 

as crianças do seu convívio sócio-familiar, acabavam sendo para poucos.  

O ensino público só surgiu na segunda metade do século XVIII, na 

gestão do Marquês de Pombal, tendo um acesso também muito restrito. Na 

época da Independência, o Brasil acumulava dificuldades nos centros 
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urbanos. O Rio de Janeiro, sede do governo, tornou-se uma cidade muito 

populosa e com grandes problemas sócio-econômicos: habitantes pobres da 

periferia buscavam pelas ruas meios de sobreviver, esmolando, 

comercializando e exercendo pequenos serviços.  As crianças das classes 

mais abastadas eram educadas por preceptores particulares, não tendo 

freqüentado escolas até o início do século XX e os filhos dos pobres, desde 

muito cedo, eram considerados força produtiva, não tendo a educação como 

prioridade. Desde os pequenos grumetes recrutados nos portos de Portugal 

para servirem nos navios, aos filhos dos escravos, mestiços e imigrantes, às 

crianças pobres brasileiras coube o trabalho e não a escola (Del Priori, 

2000). Esta concepção da educação que devem ter os filhos da classe 

trabalhadora e os filhos da elite permanece ainda hoje de forma muito 

enraizada, mesmo em discursos pretensamente progressistas, como 

aqueles que defendem uma escola pública profissionalizante e direcionada 

para o mercado de trabalho para os oriundos da classe trabalhadora 

enquanto aqueles que podem pagar, e que desde cedo sabem que não vão 

ser operários, tem uma formação mais aprofundada direcionada à 

universidade e aos postos de comando da sociedade. Isso significa que 

ainda hoje se olha a criança com a expectativa de como ela vai “servir” a 

sociedade e reproduzir o estado de coisas que a exclui da cidadania plena e 

da formação humanista totalizante.  

Ainda no século XVIII, foram criadas as Santas Casas da 

Misericórdia, que tinham como objetivo inicial, guardar a vida das pessoas 

necessitadas e, posteriormente, passaram a acolher também as crianças 

abandonadas, os “expostos”, normalmente frutos de ligações clandestinas 

de mulheres brancas da elite ou de crianças pobres, mestiças, negras e 

índias. O Recolhimento dos Meninos Órfãos da Santa Casa da Misericórdia, 

com a Roda4 ocultando a identidade de quem depositava a criança, 

                                                 
4 A Roda era um dispositivo giratório de madeira, em forma de cilindro, que possuía uma 
abertura, inserido em uma parede, de forma que, como uma janela, desse acesso à parte 
interna da instituição ao ser acionado. A criança era depositada no compartimento, e o 
depositante rodava o cilindro para que a abertura se voltasse para dentro, preservando a 
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institucionalizou o abandono infantil e encaminhou ao trabalho, 

precocemente, os poucos órfãos que sobreviviam aos primeiros anos de 

vida5. 

 A primeira instituição a ter uma Roda no Brasil foi a Santa Casa de 

Misericórdia na Bahia (Salvador, 1734).  A Roda de Asilo do Santo Nome de 

Jesus (1734) funcionou até o ano de 1935, o prédio não existe mais, 

entretanto o Arquivo Histórico da Santa Casa tem registrado os bilhetes que 

eram colocados na roupa das crianças, muitos solicitando cuidados, 

trazendo algumas informações sobre a criança abandonada e às vezes 

promessas do retorno da mãe para buscá-la. Considerei interessante 

reproduzir trecho de um desses bilhetes, que de forma comovente, nos faz 

refletir sobre as situações de opressão vivenciadas pelas mulheres da 

época: 

 

Entra hoje, 26 de maio de 1902, o inocente que se chamará 
José Maria, branco, nascido a 24 de maio de 1902, natural deste 
Estado. Será retirado por quem apresentar um documento 
idêntico a este no dia que completar três anos de nascimento. 
Não é levado ahi por abandono de sua Extremosa Mãe; pois ella 
comprehende o verdadeiro Amor e Deveres Maternais e tem 
recursos intellectuais e pecuniários para ministrar-lhe o 
indispensável. É unicamente por Dignidade Pessoal e de 
Família, que é indispensável cohonestar por algum tempo, isto é, 
não tendo a criança em casa alguma particular, para não 
aparecerem mãos juízos ou conclusões que comprometam, pois 
é fructo de um - Amor Infeliz. 6  

 

A leitura do bilhete transcrito nos leva a concluir que se trata do relato 

de uma mãe solteira que possuía condições financeiras, mas que não 

poderia conviver com os dizeres alheios.  Eram comuns casos assim, 

entretanto Civiletti (1988, p.6) ressalta que “os usuários da Roda eram 

                                                                                                                                                            
identidade do depositante. A Roda funcionou no Rio de Janeiro até 1938 (Couto e Melo, 
1998, p.22). 
 
5 As crianças de 8 a 9 anos eram encaminhadas a fazendas onde prestavam serviços e 
posteriormente ao Arsenal da Marinha onde executavam trabalhos nas embarcações 
(Couto e Melo, 1998; entre outros). 
6 Fonte: { HYPERLINK "http://www.santacasa.org.br" }  
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basicamente os filhos das escravas. Estas muitas vezes a utilizavam na 

tentativa de livrá-los da escravidão”. Ainda segundo a autora, a Roda foi “a 

precursora da creche”, implantada por médicos higienistas que aliados às 

damas beneficentes, objetivavam reduzir o alto índice de mortalidade 

infantil, que era atribuído, dentre outros motivos, à falta de higiene das 

Casas da Roda.  Os negros eram considerados a origem das doenças e da 

falta de higiene, como por exemplo, o aluguel de escravas para 

amamentarem os pequenos, causava, segundo os médicos higienistas, a 

mortalidade infantil.  

É a partir da segunda metade do século XIX que surgem os primeiros 

jardins de infância no Brasil. O primeiro surgiu em 1875, e foi fechado 

rapidamente por falta de apoio do poder público. Mais tarde, em 1899, foi 

fundado o Instituto de Proteção e Assistência à Infância, sediado no Rio de 

Janeiro, para atender aos menores de oito anos. A primeira creche popular, 

destinada aos filhos de operários, só foi aparecer em 1908.  As creches 

populares não atendiam somente aos filhos de operários, mas também a 

crianças pobres ou abandonadas, sendo dessa forma, muitas vezes 

confundidas com asilos e associadas à idéia de instituição de abandono. O 

olhar sobre a criança, nesse período, principalmente sobre a criança pobre, 

é um olhar  fortemente marcado por uma perspectiva de intervenção social e 

de filantropia. As práticas dos que trabalhavam nas creches eram orientadas 

pelo discurso médico. Assim o que se pode chamar de “os primeiros passos 

da educação infantil”, no Brasil, estava impregnado de uma ideologia que 

não apenas diferenciava os seres humanos segundo sua classe (o que 

evidentemente as crianças não entendiam, mas acabavam aprendendo e 

internalizando essas práticas como evidências da natureza), mas que 

também viam a criança como um estorvo, um problema a ser solucionado.    

Em 1919 foi criado o Departamento da Criança no Brasil, cuja 

responsabilidade caberia ao Estado, entretanto na prática foi mantido por 

meio de doações, como se pode perceber, a escassez de recursos para a 

educação tem raízes muito antigas. Segundo Kramer (2001,p.53), o referido 

Departamento  tinha como objetivos: 
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(...) realizar histórico sobre a situação da proteção a infância no 
Brasil; fomentar iniciativas de amparo à criança e à mulher 
grávida pobre; publicar boletins, divulgar conhecimentos; 
promover congressos; concorrer para a aplicação das leis de 
amparo à criança; uniformizar as estatísticas brasileiras sobre 
mortalidade infantil.  
 

A partir dos anos 30, no bojo modernizante que tinha como objetivo 

substituir o modelo agrário cafeeiro , vigente no Império e na República 

Velha, e que faliu com a crise de 1929, manifestam-se elevados graus de 

nacionalização das políticas sociais, assim como a centralização do poder.  

Nesse contexto, observa-se que a criança passa a ser considerada como 

um adulto em potencial, matriz do homem (concepção da criança como 

futuro cidadão) e quando também, surgiram maiores iniciativas públicas, 

voltadas para a questão da infância.  

Nesse sentido, surgiram vários órgãos7 de amparo assistencial e 

jurídico para a infância, como o Departamento Nacional da Criança em 

1940; Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição em 1972; SAM – 1941 e 

FUNABEM; Legião Brasileira de Assistência em 1942 e Projeto Casulo; 

UNICEF em 1946; Comitê Brasil da Organização Mundial de Educação Pré-

Escolar em 1953; CNAE em 1955; OMEP em 1969 e COEPRE em 1975.  

Entretanto, o estado de bem-estar social não atingiu à  população da 

mesma forma, o desenvolvimento e a qualidade se diferenciavam conforme 

a quem atendia. Houve muita sistematização teórica, mais a realidade 

concreta foi pouco trabalhada.  As políticas sociais reproduziram as 

desigualdades existentes na sociedade, em um processo que ficou 

conhecido como “modernização conservadora”. Nesse período havia um 

governo fortemente centralizado política e financeiramente, caracterizado 

pela acentuada fragmentação institucional, exclusão da participação social   

e   política nas   decisões  e  pelo   uso   do   clientelismo.  Apesar de uma 

maior preocupação do Estado com a questão da infância, suas ações  

                                                 
7 Para maior detalhamento  de cada um desses órgãos ler Kramer (2001), Cap. II - pp.47-86  
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concebiam  a criança freqüentadora de creche como alguém que 

necessitava amparo, “considerava-se o atendimento à infância não como um 

direito do trabalhador, mas como uma dádiva dos filantropos.” (Kuhlmann, 

1993,p.8).      

Em 1943, as empresas com mais de trinta mulheres são obrigadas a 

dar atendimento em creches para os filhos de suas funcionárias. Da década 

de 60 a meados de 70, tem-se um período de inovação de políticas sociais 

nas áreas de educação, saúde, assistência social e previdência, dentre 

outras questões sociais. É um período caracterizado por intensas lutas 

políticas, como, por exemplo, a eclosão dos movimentos sociais e o 

surgimento de entidades representativas da mulher. Nesse período é 

disseminada a concepção da creche como direito das mulheres 

trabalhadoras, rompendo-se aos poucos com a concepção de que a creche 

é uma instituição de assistência à criança pobre e abandonada, mas ainda 

concebendo a criança como um problema, pois impedia as mães de 

trabalharem. É nesse contexto que surge um grande número de creches 

comunitárias que, na maioria das vezes, não tinham apoio do poder público 

e eram geridas pela própria comunidade.   

Em 1970 existe uma crescente evasão escolar e repetência das 

crianças das classes pobres no primeiro grau. Considerava-se que as 

carências culturais existiam porque as famílias pobres não conseguem 

oferecer condições para um bom desenvolvimento escolar, o que fazia com 

que seus filhos repetissem o ano letivo. Dessa forma é instituída a educação 

pré-escolar como educação compensatória para crianças de quatro a seis 

anos, objetivando suprir as carências culturais existentes na educação das 

famílias mais pobres. 

Nesse sentido, a creche continua sendo um espaço de prevenção, 

entretanto com outro foco: se antes havia a concepção de que sua 

existência reduziria a mortalidade infantil, nesse momento ela é concebida 

como espaço de prevenção das doenças mentais e a marginalidade cultural.  

Contudo, cabe notar, que essas pré-escolas não possuíam um 

caráter formal; não havia contratação de professores qualificados e 
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remuneração digna para a construção de um trabalho pedagógico sério. A 

mão-de-obra, que constituía as pré-escolas, era, em sua maioria, formada 

por voluntários, que rapidamente desistiam desse trabalho. A noção de que 

o baixo rendimento intelectual das crianças provenientes das classes 

populares devia-se ao seu ambiente familiar, jamais foi demonstrado, 

constituindo-se na verdade em um preconceito, reforçado ainda pelo fato de 

que a não contratação de profissionais preparados para a função é a 

afirmação silenciosa de que estas crianças não precisavam de atendimento 

especializado, apenas ficar longe o máximo possível de seu ambiente 

familiar. As décadas de 1970 e 1980 também tiveram muitos fatores que 

interferiram na discussão sobre a educação infantil, vindo ampliá-la e torná-

la mais complexa. Dentre eles vale destacar o já referido avanço dos 

movimentos sociais, pressionando por mais e melhores políticas públicas de 

atendimento à população, principalmente no campo da saúde e da 

educação. A partir desse período, procurando se afastar das concepções de 

caráter filantrópico, assistencialista, higienista e compensatório com que tem 

sido identificada historicamente, a implementação de uma educação de 

qualidade para crianças de 0 a 6 anos deixa de ser apontada como solução 

para todos os males, passando para o campo dos Direitos. Não se quer 

mais preparar um adulto para o futuro, mas sim, garantir ao cidadão de hoje 

seu acesso ao direito. Esse processo irá desembocar na inclusão da 

Educação Infantil enquanto Direito na Constituição Federal de 1988 e na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, sobre a qual falarei com mais 

detalhes adiante, no corpo da dissertação. Porém, vale citar documento do 

MEC (1993, p.16), que expressa essa nova concepção que passa a orientar 

esse segmento da educação: 

 

Nas diretrizes pedagógicas que aqui são explicitadas, a criança 
é concebida como um ser humano completo que, embora em 
processo de desenvolvimento e, portanto, dependente do adulto 
para sua sobrevivência e crescimento, não é apenas um ‘vir a 
ser’. Ela é um ser ativo e capaz, motivado pela necessidade de 
ampliar seus conhecimentos e experiências e de alcançar 

Excluído:       
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progressivos graus de autonomia frente às condições de seu 
meio. 

 

 

Entretanto, apesar do discurso oficial afirmar o contrário, a criança 

tem sido violada no seu direito de acesso à educação de qualidade, com 

profissionais que tenham uma formação que oportunize um espaço de 

desenvolvimento completo, respeitando sua especificidade de ser humano 

em crescimento. 

Percebemos que a educação não era tratada por um órgão somente, 

era fragmentada. A educação se queixava da falta de alimentação e das 

condições difíceis das crianças. Nesse quadro, a maioria das creches 

públicas prestava um atendimento de caráter assistencialista, que consistia 

na oferta de alimentação, higiene e segurança física, sendo muitas vezes 

prestado de forma precária e de baixa qualidade, enquanto as creches 

particulares desenvolviam atividades educativas, voltadas para aspectos 

cognitivos, emocionais e sociais. Constata-se um maior número de creches 

particulares, devido à privatização e à transferência de recursos públicos 

para setores privados.  Nos anos 80, os problemas referentes à educação 

pré-escolar são: ausência de uma política global e integrada; a falta de 

coordenação entre programas educacionais e de saúde; predominância do 

enfoque preparatório para o primeiro grau; insuficiência de docente 

qualificado, escassez de programas inovadores e falta da participação 

familiar e da sociedade. Através de congressos, da ANPED e da 

Constituição Federal Brasileira de 1988, a educação pré-escolar é vista 

como necessária e de direito de todos, além de ser dever do Estado e 

deverá ser integrada ao sistema de ensino (tanto creches como escolas). A 

partir daí, tanto a creche quanto a pré-escola são incluídas na política 

educacional, seguindo uma concepção pedagógica, complementando a 

ação familiar, e não mais assistencialista, passando a ser um dever do 

Estado e direito da criança.  
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Nesse sentido, a perspectiva pedagógica vê a criança como um ser 

social, histórico, pertencente a uma determinada classe social e cultural. Ela 

desmascara a educação compensatória, que delega à escola a 

responsabilidade de resolver os problemas da miséria. Porém, essa 

descentralização e municipalização do ensino trazem outras dificuldades, 

como a dependência financeira dos municípios com o Estado para 

desenvolver a Educação Infantil e primária. O Estado nem sempre repassa o 

dinheiro necessário, deixando o ensino de baixa qualidade, favorecendo as 

privatizações. Com a Constituição Federal Brasileira de 1988 tem-se a 

construção de um regime de cooperação entre estados e municípios, nos 

serviços de saúde e educação de primeiro grau. Há a reafirmação da 

gratuidade do ensino público em todos os níveis, além de reafirmar que a 

creche e a pré-escola são um direito da criança de zero a seis anos, a ser 

garantido como parte do sistema de ensino básico. Neste período, o país 

passa por um período muito difícil, pois  aumentam as demandas sociais e 

diminuem-se os gastos públicos e privados com o social. O objetivo dessa 

redução é o encaminhamento de dinheiro público para programas e público-

alvo específicos. Com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, lei 

8069/90, os municípios são responsáveis pela infância e adolescência, 

criando as diretrizes municipais de atendimento aos direitos da criança e do 

adolescente e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, criando o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente e o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente.  

Nos anos 90, o Estado brasileiro vê na privatização das empresas 

estatais o caminho para resolver seu problema de déficit público, não 

tentando resolvê-lo com um projeto de ampliação infra-estrutural. Com essa 

situação, na educação tem-se aumentado a instituição de programas de tipo 

compensatório, dirigido às classes carentes. Esses programas requerem 

implementação de um sistema de parceria com outras instituições, já que o 

Estado está redefinindo suas funções, assunto que será desenvolvido no 

capítulo seguinte. 
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Como podemos constatar a Educação Infantil tem uma trajetória 

muito recente, sendo aplicada realmente no Brasil a partir dos anos 30, 

quando surge a necessidade de formar mão-de-obra qualificada para a 

industrialização do país.  O atendimento à infância se constituiu por uma 

rede sobreposta, tratando esse problema de forma fragmentada e 

isoladamente, ora sob o viés da saúde, ora do “bem estar” da família, ora da 

educação. A situação da infância sempre esteve presente nos discursos do 

Estado, mas sempre como causa e não como conseqüência dos problemas 

sociais. O problema sempre colocado na criança e na sua família, nunca na 

estrutura da sociedade de classes.  

Devemos considerar a importância da Constituição Federal (1988) e a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB (1996) que passaram a 

reconhecer as crianças entre 0 e 6 anos como sendo cidadãs de direitos, 

reconhecendo a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento e a 

necessidade de proteção contra toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade, opressão, enfatizando como prioridade os 

direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária e à 

proteção especial (Brasil, 1988, art.227). A criança e o jovem são 

reconhecidos como cidadãos que devem ter os seus direitos assegurados, 

não só pela família, como também pela sociedade e pelo Estado. Da mesma 

forma a importância do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA/ Lei nº. 

8069/1990) que parte do princípio que a criança e o adolescente são 

cidadãos, independente de sua condição social, trazendo uma concepção 

bastante diferente das legislações anteriores que são voltadas 

exclusivamente para o atendimento à infância pobre, daqueles considerados 

em “estado de risco” (código de menores de 1927) ou em “situação irregular” 

(código de menores de 1979). O ECA configura-se, portanto, em 

instrumento para efetivação de uma democracia participativa no trato dos 

interesses das crianças e dos adolescentes.  Entretanto, assim como em 

outras questões sociais, se reconhece o direito, mas não se implementa a 

política de ação concreta que a viabilize. O direito da criança de 0 a 6 anos 
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de idade à educação em creches e pré-escolas assegurado pela 

Constituição e explicitado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional de 1996, para ser de fato viabilizado é necessário haver oferta e a 

cobertura de atendimento às crianças de 0 a 6 anos de idade, em creches e 

pré-escolas, especialmente da rede pública, atinge uma parcela ainda 

bastante restrita da população infantil brasileira.  

Contudo é importante, mais do que reconhecer uma cidadania de 

discurso, sair de uma visão abstrata de criança e implementar uma proposta 

que a reconheça enquanto ser humano, sujeito histórico/social, assim como 

refletir sobre a formação do profissional que atua nesse campo.  

Outro ponto relevante trata da tensão existente entre a legislação e a 

política educacional, a primeira afirma que a Creche é parte do sistema 

escolar e a segunda define Creche como instituição educativa sem caráter 

escolar. Ou seja, a lei determina o caráter escolar, enquanto os documentos 

dos órgãos responsáveis pela aplicação da política enfatizam que sua 

função centra-se no binômio educar-cuidar. De fato, é preciso reconhecer 

que aconteceram ganhos reais nos últimos 30 anos, houve uma ampliação 

no número de crianças atendidas em equipamentos de educação infantil. 

Dados apontados por Kramer (2001,p.90) dizem que em 1975 o percentual 

de crianças menores de 7 anos matriculadas em educação infantil era de 

3,51% das 21 milhões de crianças existentes então,  no ano de 2000 esse 

percentual chegou a quase 30%, das pouco mais de 21 milhões existentes 

naquele ano. No ano de 2005 houve um crescimento de 4,4% das 

matrículas na Educação Infantil em comparação ao ano 2004. É necessário 

reconhecer o avanço, mas é preciso também ter consciência do grande 

desafio que será chegar aos 100%. Sem falar nos agravantes, pois sabemos 

que esse atendimento se concentra nos grandes centros urbanos e mais de 

40% é realizado pela rede privada8. Os desafios são de grandes dimensões, 

sabemos que a rede de Educação Infantil precisa ser ampliada e que isto 

demanda grandes investimentos; sobretudo é imprescindível firmeza política 

                                                 
8 Dados do INEP (2005). 
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para garantir o financiamento necessário. Manter um equipamento de 

educação para crianças entre 0 e 5 anos é de alto custo, devido às 

necessidades estruturais físicas dos prédios, à especificidade e diversidade 

do mobiliário e ao grande número de profissionais requeridos. Quanto aos 

profissionais, queremos destacar a formação não apenas dos professores, 

mas de todos aqueles que atuam diretamente com a criança, no trabalho 

educativo/pedagógico. 

 Após muitas reivindicações em relação ao financiamento da 

Educação Infantil a partir de março deste ano, por meio da Emenda 

Constitucional 53 de 19/12/2006, será criado o FUNDEB (Fundo de 

Manutenção do Ensino Básico) em substituição ao FUNDEF (Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 

Magistério), que definia como prioridade, à aplicação de recursos, o Ensino 

Fundamental, desobrigando dessa forma todas as instâncias de governo 

com o financiamento da educação para crianças de 0 a 5 anos.  

 

 

1.2. As professoras de Educação Infantil: Políticas de formação  

 

 

Kishimoto (2002,p.7)9 identifica que “Princípios como a maternagem, 

que acompanharam a história da Educação Infantil, desde seus primórdios, 

segundo o qual bastava ser mulher para assumir a educação da criança 

pequena e a socialização, apenas no âmbito doméstico, impediram, a 

profissionalização da área”. 

Se por um lado a maternagem foi (e ainda é) marcante na educação 

de crianças pequenas, prejudicando a profissionalização da área, por outro 

lado não podemos negar que tal associação  à figura da mulher oportunizou 

seu ingresso em espaços públicos antes permitidos somente à figura 

masculina.  

                                                 
9 No Prefácio do livro de CERISARA, Ana Beatriz. Professoras de educação Infantil: entre o 
feminino e o profissional. São Paulo:Cortez,2002. 
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Até a década de 1960, era insignificante a política nacional  de  

formação de  profissionais para trabalhar na área de educação com crianças 

entre 0 e 6 anos de idade, segundo Kishimoto (1999), naquela década, 

apenas 12 Instituições de Ensino Superior ofereciam curso para esses 

profissionais. Essa é uma discussão que começa a provocar maiores 

incursões acadêmicas na década de 1990, quando se ampliou o debate 

sobre a melhoria de atendimento em creches e pré-escolas, passando esse 

item a ser considerado relevante ao processo. Como documento 

institucional significativo do pensamento dos anos de 1990, podemos citar a 

proposta de “Política de Educação Infantil”, lançado pelo MEC, em 1993, 

através da Coordenação de Educação Infantil. Este documento, já com base 

na Constituição de 1988, fez um balanço da situação do atendimento à 

infância naquele momento, lançou novas diretrizes gerais, pedagógicas e de 

recursos humanos, estabeleceu objetivos e ações prioritárias para ampliar e 

qualificar o atendimento.  

No que compete aos profissionais que atuam nesta fase da 

educação, o documento do MEC (1993,p.19) definia como diretrizes gerais , 

seja para aqueles que atuam diretamente com as crianças, ou seja na 

gestão, supervisão ou orientação, os seguintes itens: 

 

O profissional de Educação Infantil tem a função de educar e 
cuidar, de forma integrada, da criança na faixa de 0 a 6 anos de 
idade. A valorização do profissional de Educação Infantil, no que 
diz respeito às condições de trabalho, plano de carreira, 
remuneração e formação, deve ser garantida tanto aos que 
atuam nas creches quanto na pré-escola. Formas regulares de 
formação e especialização, bem como mecanismos de 
atualização dos profissionais de Educação Infantil deverão ser 
assegurados. A formação inicial, em nível médio e superior, dos 
profissionais de Educação Infantil deverá contemplar em seu 
currículo conteúdos específicos relativos a esta etapa 
educacional. A formação do profissional de Educação Infantil, 
bem como a de seus formadores, deve ser orientada pelas 
diretrizes expressas neste documento. Condições deverão ser 
criadas para que os profissionais de Educação Infantil que não 
possuam qualificação mínima, de nível médio,obtenham-na no 
prazo máximo de 8 anos. 
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Percebemos que as diretrizes estavam fundamentadas na superação 

da dicotomia entre o cuidar e o educar, fortalecendo a compreensão de 

desenvolvimento integral da criança. Essa mudança de concepção de 

infância supunha um novo paradigma de educador, superando também a 

formação tecnicista e apontando  a   necessidade   de   um  profissional com 

qualificação mais ampla,   com   domínio   sobre   as necessidades 

específicas dessa criança, sem   perder  de  vista   o  contexto social e 

histórico em que ela se constitui cidadã.  Para falar da Educação Infantil 

devemos analisar as definições estabelecidas  na  Lei de Diretrizes  e  

Bases – 9394/96,  pois,  conforme  já   citado,  essa lei veio reiterar a 

mudança do seu caráter, em acordo com o que define  a  Constituição  

Federal de 1988.  Esta análise pretende indicar os objetivos proclamados 

em seu texto e os objetivos reais concretizados nas ações. Compreendendo  

que  os  primeiros,  por  se situarem no plano subjetivo das idéias, são 

passíveis de acordos de interesse; quanto aos objetivos reais, esses se 

situam  no  meio  de um processo dinâmico de disputa de interesses 

antagônicos. 

A LDB incorporou diversos aspectos importantes que vinham sendo 

discutidos no que se refere à política de Educação Infantil, como por 

exemplo, sua integração como primeira  etapa  da  Educação  Básica  e  a  

função de cuidado e educação, complementar à ação da família e da 

comunidade. O primeiro objetivo declarado na lei, garantido já na 

Constituição, é o direito da criança de 0 a 6  anos  à  educação,  devendo  o  

Estado  prover  vagas para todas as  crianças ,  cujas   famílias  manifestem  

o interesse  em  colocá-las  em creches  ou  pré-escolas.  A  passagem  das  

unidades  de   Educação Infantil da Secretaria de Assistência Social para 

Secretaria de Educação é o segundo objetivo explicitado, integrando-se ao  

sistema de educação básica, junto ao Ensino Fundamental e Médio. 

Devendo, nessa  passagem, o   atendimento contemplar   as especificidades  

do  trabalho  com crianças de  0  a  6  anos, superando a dicotomia entre  o  

educar e  o  cuidar,  assim  como,  sem  manter  nenhuma  hierarquização  

Excluído:  
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no   trabalho   a  ser desenvolvido, a de faixa  etária,  tempo de permanência 

ou o nome  dado à instituição (CERISARA, 2002).  Trazer  para    área   da  

educação as    creches  e  pré-escolas,  além de ser um avanço, no sentido 

de proporcionar um trabalho educativo-pedagógico  adequado  àquela faixa 

etária, também possibilitou  tratar  a  discussão  sobre  os  profissionais,  

que  ali  atuam,  sob  outra perspectiva,  dando  condições legais para que 

venham a ser professores com direito  à  formação  inicial  e  continuada,  

piso salarial,  dentre  outros direitos. 

 

 

1.3. As Creches Comunitárias no Brasil: as lutas populares pela 

democratização do ensino   

 

 

A lacuna deixada pelo poder público, a demanda crescente por um 

atendimento às crianças  de  0  a  6 anos  com  o ingresso da mulher no 

mercado de trabalho,  foram  os principais responsáveis para que, por meio 

de organizações e lutas sociais, se formassem as chamadas creches 

comunitárias, beneficentes  e  filantrópicas. 

  Essas creches, organizadas na e pela comunidade, por meio de 

instituições como igrejas e associações de moradores, tinham como 

objetivo,  além de atender à mãe trabalhadora, o de manter as crianças 

limpas e bem alimentadas, ou seja:  

 

Com o objetivo primeiro de tirar as crianças da rua , da fome, do 
abandono, da falta de higiene e cuidar da saúde – as mulheres 
moradoras dos bairros mais pobres mobilizaram-se, 
conquistaram e organizaram espaços destinados a acolher 
essas crianças: uma casa, um barraco, um salão de igreja ou da 
associação de moradores. Assim, ao invés do poder público, 
foram as camadas mais pobres da população que assumiram a 
educação das crianças pequenas, graças à garra de suas 
educadoras, à solidariedade de pequenos comerciantes locais 
(...) e graças ao apoio dos moradores das comunidades, que 
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cederam a casa, o fogão, os temperos para a comida ou mesmo 
trabalho voluntário. 10   

 
 

Os espaços para funcionamento das creches não eram  apropriados, 

mas  dada a absoluta ausência de alternativas oferecidas pelo poder 

público, aqueles que necessitavam souberam compensar com determinação 

e criatividade os ambientes mais inóspitos. Isso não foi suficiente para 

modificar as condições, muitas vezes insalubres, de tais locais, mas tornou-

se, desde o inicio, talvez a única alternativa para essas crianças órfãs de 

uma política pública. A mobilização da comunidade foi capaz de pensar 

alternativas inovadoras, se não estavam nas melhores ruas, as creches 

estavam perto de casa, se não traziam a assinatura de grandes arquitetos, 

foram projetadas pela comunidade. Se não tinham os profissionais mais 

capacitados, pelo menos estavam abertas aos seus filhos.  

As creches Comunitárias se constituíram também em uma demanda 

popular contra os altos índices de evasão e repetência dos filhos das 

camadas mais pobres, e uma forma de suprir a ausência de vagas nas 

escolas públicas. Sobre esse movimento Goudard (1992,p.38), afirma que: 

 

Este movimento é parte de um processo em que as camadas 
populares vão assumindo para si, a responsabilidade de um 
serviço que é dever constitucional do Estado, mas que 
contraditoriamente acabam contribuindo para denunciar (ainda 
que de forma pouco organizada) o caráter antidemocrático e a 
ineficiência do sistema oficial de ensino, na medida em que a 
clientela por excelência das escolas comunitárias, as crianças 
das camadas populares, são os “ausentes” das escolas públicas, 
principalmente pela inexistência de vagas em número suficiente 
e pela sua incompetência para atender a essas crianças ( ou, 
segundo alguns, a extrema competência em expulsá-las). 

 

     

                                                 
10 Discussões realizadas no Fórum de Educação Infantil do Rio de Janeiro  e sistematizadas 
por Léa Tiriba in: Educação Infantil: Construindo o presente/Movimento Interfóruns de 
Educação Infantil do Brasil. MS:Ed.UFMS,2002 p.177.  
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Essas experiências populares de educação para a infância, 

proliferaram, principalmente na década de 70, em regiões que 

apresentavam um atendimento escolar deficiente pela rede oficial de ensino 

e onde as camadas mais pobres da população viviam em condições 

bastante precárias.  Era um período de uma conjuntura autoritária e de uma 

economia recessiva, em que o poder público se omitia aos compromissos 

sociais com as camadas mais populares.  

O poder público, na década de 80, passou a apoiar as iniciativas 

populares e passou a introduzir convênios com vários órgãos que produziam 

ações no âmbito da assistência social. Cabe ressaltar que os convênios 

cresceram de tal forma que “passaram a ser uma forma de expandir o 

atendimento sem aumentar a quantidade de verbas públicas alocadas para 

a Educação Infantil”. 11 A reboque dos programas de educação 

compensatórios, estimulados pelo governo, surgiram práticas eleitoreiras 

oportunistas, desvio de recursos públicos para objetivos individuais  e  

particulares.  

Na Constituição Federativa Brasileira (1988) aparece pela primeira 

vez a garantia da Educação Infantil como direito da criança, não mais como 

apenas direito da mãe trabalhadora. A Lei de Diretrizes e Bases para a 

Educação Nacional/LDB (1996) veio corroborar esse direito, colocando a 

Educação Infantil como responsabilidade municipal, integrando-a ao sistema 

de ensino.  

 

1.4. O Programa Criança na Creche da FME/Niterói 
 

 

Em 1978  foi implantado,  por meio da Coordenadoria de Promoção 

Social, o “Programa de Creches em Niterói”, com o objetivo de “testar” os 

diferentes tipos de creches existentes no Brasil e segundo Picanço 

(1996,p.70): 

 

                                                 
11 ibid,p.180 
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Esse Programa foi elaborado a título de experiência, ou melhor, 
para experimentação de propostas metodológicas, com três 
modelos de atuação. Supunha-se a corresponder a três tipos 
específicos de unidades familiares. Eis os modelos propostos: 
Creche Institucionalizada, Creche Comunitária e Lar Substituto.      

 

 

Ainda segundo a referida autora, o objetivo da implementação dos 

três modelos consistia em desenvolver uma “espécie de laboratório para 

testar qual deles seria o ideal e para que tipo de família”. (p.70) 

O Programa  solicitou  apoio  financeiro por período mínimo de  

quatro  anos,  período  em  que   os  responsáveis pelo mesmo poderiam 

realizar   uma   avaliação   sobre   a   validade   dos  modelos propostos de  

creches. Ele propunha-se a atender às mães trabalhadoras, proporcionando 

aos seus filhos condições psico-sociais de desenvolvimento.  Na concepção  

do Programa ,  oportunizando  tais  condições , a  criança  não  teria  

prejuízo   em seu desenvolvimento apesar da ausência da mãe.   

Dentre os mencionados modelos “laboratoriais” de creche, o Lar 

Substituto foi apontado, pelos organizadores do Programa, como o mais 

adequado para as camadas mais pobres da população. Entretanto, para que 

tal modelo fosse viabilizado, era  necessário  haver  alguma  forma  de  

organização  comunitária institucionalizada  para servir  de centro mediador 

entre a “mãe-substituta” e a Prefeitura de Niterói.  Pendotiba e o Morro do 

Cavalão foram os bairros escolhidos para  implantação  do Programa.  

Sobre o modelo  de  Creche Comunitária a sua instalação  

“pressupunha a existência de relações associativas no bairro” e, o modelo 

de Creche Institucionalizada  objetivava  atender as mães “posicionadas nos 

extratos inferiores e  médios  da   chamada  classe  média”, de acordo com 

Picanço,1996,p.71, que também destaca, sobre esse  último modelo, que: 

 

Considerando-se a faixa da população que se pretendia atender, 
a Creche Institucionalizada deveria contar com a participação 
direta dos beneficiários através de colaboração financeira, 
responsabilizando-se por parte dos custos operacionais das 
despesas com a prestação de serviço, estipulável a partir da 
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análise dos custos operacionais das creches – o objetivo era 
tornar a creche progressivamente auto-sustentável.    

 

  No que diz respeito à questão da formação das pessoas que 

atuavam nessas  creches,  o Programa de Creches de Niterói previa que a 

mesma acontecesse  no  bojo  do  próprio  atendimento. A maioria era 

composta por professores leigos,  moradores   da  própria comunidade onde 

funcionava a creche. 

 Uma equipe  técnica  interdisciplinar  seria   responsável  pela 

formação,  orientação,  seleção  e   supervisão   do pessoal.  Os  cuidados  

com  a  saúde  e   a  questão  nutricional  eram os enfoques mais marcantes 

dessa formação,  pois  ainda  não  existia  uma  concepção  de educação  

como  direito  da criança  pequena.  

Houve uma grande procura de matrícula no Programa de Creches de 

Niterói. De acordo com Picanço (1996,p.78) foram adotados os seguintes 

critérios de seleção: 

  

 

Para selecionar  quem  participaria  do Programa, considerava-
se, em primeiro lugar, a mulher que trabalhasse fora, o que se 
caracterizava pela saída de casa, no mínimo, 3 vezes por 
semana ou que estivesse em vias de se empregar: em segundo, 
outro dado preponderante: a situação sócio-econômica da 
família. A partir do trabalho com o grupo de mães, novos 
critérios foram incorporados, por sugestão das mesmas. Entre 
os quais, a prioridade de atendimento às mulheres sem 
companheiro, a renda familiar, número de filhos e de membros 
improdutivos. Por sugestão das mães, limitou-se a dois, o 
número de crianças atendidas por família.      

 

 

As mães que procuravam essas creches eram na maioria faxineiras, 

sem contrato formal de trabalho, o que dificultava o controle do Programa  

sobre esse critério de matrícula. 

Em 1980 a Prefeitura Municipal de Niterói realizou um convênio com 

a Legião Brasileira de Assistência (LBA). Dessa forma, o Programa de 
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Creches desenvolveu suas atividades voltadas para a implantação do 

Projeto Casulo na Cidade que foi  elaborado  pela LBA , em 1974, com o 

objetivo de dar assistência à infância, em todo território nacional. Essa  

assistência  tinha   um   caráter   nutricional e  recreativo, conforme 

destacado por Kramer (2001). O Projeto também objetivava atender a 

família e a comunidade, por meio de cursos na área da saúde e da 

educação, assim como assistência jurídica. A implantação da chamada 

unidade casulo (UC)  era realizada a partir da solicitação de órgãos públicos 

ou obras sociais particulares.  Sobre a concepção de infância do Projeto 

Casulo, Kramer (2001,p.75) afirma que “Parece existir toda uma 

preocupação com a caracterização concreta da criança e, ainda, a negação 

de qualquer caráter compensatório do seu Programa.”  Diferenciando-se da 

concepção da LBA, órgão a que o Projeto é submetido.  

O recurso financeiro liberado por meio desse Projeto não poderia ser 

empregado no pagamento de pessoal, pois o mesmo previa a   

“contratação” de voluntários. Os recursos financeiros eram destinados 

somente para  material e alimento, sendo dessa forma possível a 

implantação de Unidades Casulos em locais que já prestavam assistência à 

infância.       

Em 1994 foi criado em Niterói o Programa Criança na Creche, que 

por meio da Fundação Municipal de Educação de Niterói, repassaria 

recursos financeiros (pagamento de pessoal – merendeiras, educadores e 

auxiliar de serviços gerais; recursos de manutenção – para compra de 

materiais de consumo e permanente, e também para pagamento de taxas 

como água e luz.) , apoio técnico e influência nas decisões sobre o 

gerenciamento e propostas pedagógicas  das creches comunitárias 

conveniadas. O apoio técnico era realizado por uma equipe multidisciplinar.  

A expansão das creches conveniadas foi muito superior às Unidades 

Municipais de Educação Infantil. No ano 2005 eram 29 creches 

conveniadas. Atualmente, o Programa Criança na Creche atende trinta e 

seis creches nas diversas regiões, havendo cobertura quase total do 

município. As Creches são distribuídas da seguinte forma:  
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  Creche Região de Niterói  

01 C.C. Alarico de Souza  Stª Rosa 

02 C.C. Amigos do Jacaré  Jacaré 

03 C.C. Anália Franco Stª Rosa 

04 C.C. Basílio Neves Engenho do Mato 

05 C.C. Betânia São Francisco 

06 C.C. Cafubá Cafubá 

07 C.C. Cidade dos Menores  Stª Rosa 

08 C.C. Clélia Rocha  Várzeas das Moças 

09 C.C. Criança Esperança  Vital Brasil 

10 C.C. Cristo Vive Stª Rosa 

11 C.C. Dispensário São Vicente  Icaraí 

12 C.C. Dom Orione São Francisco  

13 C.C. Drº March  Fonseca 

14 C.C. Ercílio Marques Sapê 

15 C.C. Eulina Félix Morro do Cantagalo 

16 C.C. Francisco Mariano   Icaraí  

17 C.C. Geraldo Cavalcante 

(APADA) 

São Domingos 

18 C.C. Irmã Catarina São Francisco (Morro do 

Cavalão) 

19 C.C. Jacarezinho com Cristo  Itaipu 

20 C.C. Jóias de Cristo Centro 
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21 C.C. Jurujuba Jurujuba 

22 C.C. Lizete Maciel  Jacaré 

23 C.C. Maceió Maceió  

24 C.C. Medalha Milagrosa   São Francisco (Morro do 

Cavalão) 

25 C.C. Meimei Piratininga 

26 C.C. Minha Querência Cafubá 

27 C.C. Moacyr Bogado Stª Rosa  

28 B.C. Nova Infância Pé Pequeno 

29 C.C. Nsrª Aparecida  Ingá ( Morro do Palácio) 

30 C.C. Profª Lenilda Soares 

Cunha 

Icaraí (Morro do Palácio) 

31 C.C. Piratininga  Piratininga 

32 C.C. Rosalina Tavares  Fonseca (Morro do Stº 

Cristo) 

33 C.C. Sagrada Família Fonseca 

34 C.C. Santa Zita  Stª Rosa  

35 C.C. São Lourenço  Ponto Cem Réis  

36 C.C.Rosalda Paim Centro 

 

 

Todas as creches comunitárias conveniadas à FME/Niterói, 

funcionam em horário integral. As creches que são de difícil acesso a 

Fundação Municipal de Educação disponibiliza um carro para a visita dos 

técnicos12 às creches.    

                                                 
12 Todos os profissionais do Programa Criança na Creche que possuem nível superior são 
denominados técnicos.   
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A equipe multidisciplinar atualmente conta com oito Pedagogas, duas 

Assistentes Sociais, três Nutricionistas, uma Pediatra, uma Enfermeira, duas 

Odontopediatras, uma equipe de manutenção (pintores, bombeiros 

hidráulicos, eletrônicos, pedreiros, dentre outros profissionais), e uma equipe 

financeira. Muitos avanços foram conquistados no Programa Criança na 

Creche, como por exemplo, a contratação de pedagogas. Pois, quando 

ingressei no ano de 2004, havia uma Pedagoga coordenando o trabalho da 

equipe pedagógica, equipe essa formada por quatro Supervisoras 

Pedagógicas, uma Pedagoga, uma estudante do Curso de Pedagogia e 

duas com formação de Ensino Médio. No ano de 2005, chegamos a contar 

com nove pedagogas. Considero que esse movimento em prol da 

contratação de pedagogas foi decisivo para marcarmos o Programa como 

um lócus de Educação. Entretanto, há ainda marcas profundas no Programa 

Criança na Creche que nos fazem pensar que ainda falta muito para que 

seja um verdadeiro Programa de Educação. Suas raízes assistencialistas se 

confundem com a própria história da Educação Infantil, a mudança do direito 

à creche da mãe trabalhadora para o direito da criança é uma concepção 

que a equipe pedagógica luta incansavelmente para afirmar no interior das 

creches e de sua própria estrutura interna. Ainda existe uma valorização do 

aspecto nutricional em detrimento de uma formação para os profissionais de 

educação. Outro aspecto que merece ser destacado e que também traz 

marcas de uma educação assistencialista é o fato de atendermos crianças 

de 0 a 5 anos e 11 meses e, ainda assim, denominarmos as instituições de 

Educação Infantil como creches, contrariando o que diz a LDB (1996) onde 

está previsto que as creches destinam-se à criança de 0 a 3 anos, pré-

escolas a crianças de 4 a 5 anos  e 11 meses. Como as creches 

comunitárias conveniadas a FME/Niterói funcionam em período integral, 

entendo que o  fato de as concebermos dessa forma, origina-se de uma 

concepção de atendimento à mãe trabalhadora. Em 2005, desenvolvemos 

um debate mais sistematizado sobre esse assunto, considerando-se a 

possibilidade de renomeá-lo para Programa Comunitário de Educação 
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Infantil (PROCEI). Entretanto, o debate não foi adiante, e continuamos 

utilizando as nomenclaturas de forma inadequada.  

As creches comunitárias (FME/Niterói) funcionam em período integral 

(das 8h às 17h). Algumas creches têm uma rotina em que se privilegia a 

alimentação, a higiene e o repouso das crianças como se o objetivo da 

creche fosse cuidar das mesmas enquanto a mãe está trabalhando. E 

apesar de não ser considerado o fato da mãe trabalhar fora ou não, para 

que a criança tenha sua matrícula assegurada, muitas professoras se 

sentem ofendidas quando ficam sabendo que algumas mães “estão na 

praia” enquanto elas estão “cuidando de seus filhos”. Outras creches já 

estão superando essa concepção e começando a entender a Educação 

Infantil como um direito da criança. Sem dúvida esse entendimento tem sido 

verificado a partir da formação que é buscada pelas professoras (muitas 

professoras estão ingressando em  Faculdades) e nas formações 

continuadas que são oportunizadas nas creches.  Cada creche comunitária 

tem um calendário de formações continuadas (chamadas de capacitações), 

geralmente organizadas quinzenalmente. Nesse dia, a creche não funciona 

com crianças e as professoras se dedicam ao planejamento das atividades e 

ao estudo de temas relacionados à Educação Infantil. Defendemos que 

todos os funcionários (merendeiras, auxiliares de serviços gerais dentre 

outros) participem dessas reuniões, pois entendemos que todos são 

profissionais da educação. Entretanto, essa ainda não é uma realidade 

presente em todas as creches, por vários motivos, dentre os quais está 

embutida uma concepção de que o conhecimento deve ter uma utilidade 

prática.   

As pedagogas do Programa Criança na Creche são responsáveis 

pelas reuniões de formação continuada de suas creches de referência13 , os 

demais “técnicos” (pediatra, fonoaudióloga, assistente social, dentre outros 

profissionais) quando sentem necessidade de abordar algum tema agendam 

com a creche.    

                                                 
13 Cada pedagoga  acompanha cerca de cinco a seis creches, mas, já houve ocasiões em 
que uma só pedagoga acompanhava nove creches.  
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Existe nas creches comunitárias (FME/Niterói) o cargo de PO 

(Professora Orientadora) que é responsável pela coordenação do trabalho 

pedagógico que deve cumprir uma carga horária de 30h. Para o cargo de 

PO é necessário que tenha o curso de Pedagogia ou Normal Superior14.      

As professoras das creches comunitárias (FME/Niterói), pelo menos 

em grande parte, são jovens e moram na comunidade em que seu trabalho 

é localizado. Muitas não tinham formação como professoras e passaram a 

ter após o convênio de sua creche com a Fundação Municipal de Educação 

de Niterói, por meio do Programa Criança na Creche.  

As professoras das Creches Comunitárias trabalham com uma carga 

horária semanal de 40h, recebem um salário irrisório e, possuem suas 

carteiras de trabalho  assinadas como auxiliares de educação infantil.   

A trajetória da Educação Infantil em Niterói reflete a tensão entre o 

que existe de mais moderno em concepção de infância e sua educação e os 

preconceitos que historicamente envolveram o assunto. Marx escreveu certa 

vez que “os fantasmas de todas as gerações mortas atormentam como um 

pesadelo o cérebro dos vivos”15, do mesmo modo, o Programa Criança na 

Creche, seus méritos e paradoxos são entremeados por todas as crenças e 

ideologias que coloriram o tratamento público da infância no Brasil, 

assistencialismo e política pública, filantropia e direito social, maternagem e  

trabalho pedagógico sério . 

Há muito que as lideranças políticas e da sociedade civil ressaltam 

o caráter estratégico da educação para o futuro do país, mas o que é 

educação? E, sobretudo, para quem e quando? Ao negar o caráter 

educacional às crianças de zero a cinco anos, sublinha-se tacitamente sua 

condição de “não ser”, “não saber”, “não entender”, “não precisar”. 

Raramente afirmam-se com palavras tais concepções, elas sempre 

existiram e ainda permanecem nas pausas, nos silêncios, como idéias 

ocultadas confortavelmente sob o manto do consenso e do senso comum. 

                                                 
14 Atualmente a Secretaria de Educação do Município de Niterói discute a mudança do 
cargo de Professor Orientador para o cargo de Pedagogo, admitindo somente 
coordenações pedagógicas que possuam graduação em Pedagogia.  
15 Marx, K. O 18 Brumário de Luiz Bonaparte. São Paulo, SP, Editora Abril, 1996, p. 33. 
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Como idéias que trazemos tão arraigadas que poucos de nós têm o trabalho 

de questioná-las, tal é sua aparência de concreto e evidente. Ao abordar o 

caminhar da educação para crianças do 0 a 5 anos, na história de nosso 

país e como as concepções de infância criadas nesse movimento histórico 

repercutem na prática e formação docente, no âmbito  da Educação Infantil, 

a história do conceito de infância tornou-se fundamental para compreendê-la 

hoje e os paradoxos presentes entre os discursos e as ações sobre e com 

as crianças. Como conceito social, a infância tem sido objeto de várias 

definições na época moderna, desde o século XVIII até os dias atuais, as 

visões sociais de mundo exercem notável influência no curso de tais 

definições, no século XXI, existem tantas definições do que é e como deve 

ser a infância, que não temos apenas uma concepção em torno deste 

conceito, mas sim várias , a maioria dos discursos oscila entre o ser e o vir a 

ser da criança, como se a criança fosse um não ser, ou um ser “vazio”, na 

expectativa e no desejo do que a criança deve ser, se oculta amiúde, a 

nossa dificuldade em ver o que esse ser é, em perceber o que os primeiros 

anos de vida trazem de original, de novo, de simples sabedoria. Então, 

enquanto esse ser humano que começa a viver não reage da maneira que 

impomos aos problemas e situações que nós criamos, pensamos que não 

sabe nada, impacientemo-nos com as perguntas sutis que fazem sobre o 

mundo que vêem e seus comentários inteligentes, certa vez José Saramago 

disse: “as crianças não sabem mentir. Mas às crianças não é permitido falar, 

é preciso antes que cresçam, mas aí, já aprenderam a mentir”16. Será que 

em nosso afã de prepará-las para vida, não as despreparamos para o 

sonho, será que ao ensinarmos tantas regras, tantas pessoas a quem 

respeitar (os mais velhos, os professores, a família, dentre outros) sem nos 

preocuparmos com que se aprenda o porquê, não estamos na verdade as 

adestrando para rituais incompreensíveis e sem significado? Afinal, de que 

vale obedecer por medo, respeitar sem amor, calar com frustração? Foi meu 

objetivo buscar um olhar diferenciado sobre a infância que pudesse 

                                                 
16 Saramago, J. A jangada de pedra. São Paulo, SP, Companhia das Letras, 1998, p. 212.  
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perceber essa oscilação de forma dialética, em que o dinamismo das 

condições humanas e da própria experiência do sujeito abrisse espaço para 

perceber a criança como sujeito histórico, contextualizado, mas singular e 

único, que ao mesmo tempo em que recebe e se forma, cria e transforma.  

A formação humana para a convivência em sociedade não se dá 

apenas em casa, nem tão pouco na casa e na escola somente, a vivência 

num contexto histórico determinado nos dota de ideologias historicamente 

determinadas, que não nos são ensinadas de forma consciente e 

premeditada, aprendemos a agir automaticamente, a aceitar evidências e a 

calar diante do que achamos óbvio, em sociedade, historicamente, 

culturalmente. 

Nossa cultura estrutura nossa maneira de agir e reagir socialmente, 

é nesse ponto que começam nossos problemas, uma educadora, em uma 

unidade de educação infantil, por exemplo, pode se sentir absolutamente 

apta para desempenhar sua função educacional por que é mãe e, portanto, 

sabe cuidar de crianças pequenas, ou seja, estão implícitas nesse pensar 

duas ideologias, primeiro, que a unidade de educação infantil, conhecida por 

creche, deve substituir o lar, segundo, que a educação na escola e na 

“creche” não se diferenciam. Por mais que se sublinhe o caráter educacional 

de sua função, apenas muito lentamente essa profissional vai distinguir os 

papéis maternais e pedagógicos. Esses e outros  pontos que angustiam em 

muito a categoria, estarei trazendo com maior propriedade no terceiro 

capítulo dessa dissertação, por meio das entrevistas realizadas. 

Vencer as rédeas da cultura e pensar nos objetivos que deve ter o 

educador, nas necessidades específicas dos educandos, entendendo a 

infância como um momento importante da história de cada ser humano, um 

momento a ser vivido e desenvolvido, explorado, conhecido e não uma fase 

a ser superada, é o papel da Educação Infantil. Uma das especificidades 

desta área de conhecimento é justamente a crença de ser esse 

conhecimento um senso comum. Ao se consultar com um médico, por 

exemplo, muito raramente um paciente questiona suas conclusões e 

prescrições, mas ao se fazer uma formação não é nada raro ouvir 
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afirmações tais como: “sempre foi do outro jeito e sempre deu certo”, “já criei 

filhos e netos e sei o que falo”, ou o velho: “na prática a teoria é diferente”. 

No entendimento e enfrentamento dessas questões é que ganha especial 

importância o papel da formação, analisada no capítulo seguinte. 
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Capítulo II  

 

2.1. O educador, a formação e as “velhas novidades”: reflexões para 

uma educação emancipatória   

 

A humanidade nunca viveu tanto a caverna de Platão como hoje. 
 Vivemos na caverna do engano, de nossa própria ignorância  

e a única forma de sair dela é o debate, a crítica, a análise. 
José Saramago 

 

Com o objetivo de propiciar a formação continuada, como apresentei 

no capítulo anterior, os “técnicos” do Programa Criança na Creche, de uma 

maneira geral, acompanham as formações continuadas das  Creches 

Comunitárias conveniadas à Fundação Municipal de Educação de Niterói, 

sendo  responsabilidade da Pedagoga de referência, acompanhá-las de 

forma sistematizada. Em uma dessas reuniões, discutíamos a respeito do 

trabalho pedagógico que é desenvolvido com bebês. Ao final da reunião 

uma professora afirmou que discussões como espaço, expressão corporal, 

cuidados, educação, dentre outros destacados na discussão, eram assuntos 

que não apresentavam novidades e que as educadoras precisavam de 

sugestões para suas ações, precisavam saber o que há “de novo” nas 

práticas pedagógicas.   

A consideração da professora me fez refletir sobre as buscas  e, os 

desejos incansáveis, de conquistar as chamadas “novidades” . Penso que 

tais buscas trazem consigo um discurso embutido, há muito tempo, no 

âmbito das formações e práticas docentes. É um discurso  tradicional 

investido com o manto sedutor do novo, é o que eu denomino nesse 

segundo capítulo de as “velhas novidades”.   

A formação do professor deve ser concebida como reflexão, 

pesquisa, ação, descoberta, organização, fundamentação, revisão e 

construção teórica e não como mera aprendizagem de novas técnicas, 
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atualização em novas receitas pedagógicas ou aprendizagem das últimas 

inovações tecnológicas. Como afirma Freire (1997, p.43) “Na formação 

permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica 

sobre a prática”17.  

Entretanto, existem raízes históricas que explicam essa necessidade  

que  alguns   professores sentem de aprender, por meio de  um  

especialista,  estratégias  de  ensino  que dêem direção para sua prática 

pedagógica. Durante a ditadura militar, por exemplo,  sobretudo na  década 

de 70,  o   que caracterizou a formação docente foi  “o princípio da 

racionalidade técnica, da hierarquização de funções, da burocratização da 

escola” 18, corroborando  a  separação  que  existia entre os  que   pensam,  

planejam  o  trabalho  pedagógico  e  os   que  o realizam. São 

desenvolvidas, nesse período, modalidades de formação como as  

chamadas  reciclagens   e   treinamentos.  Dessa forma, o professor era 

considerado um mero executor das tarefas planejadas por outros,  sua  

formação  implicava  em conhecer e adotar um método de ensino. Essa é 

uma concepção próxima ao que preconizava Comênio (1657)  em  sua  

“Didática Magna”, afirmando que  o  "bom professor" seria aquele capaz de 

dominar a "arte de ensinar  tudo  a  todos".   

 Atualmente, é discutível a idéia de que ensino eficaz é basicamente 

a aplicação competente de um saber metodológico. Adorno (1997,p.07) nos 

afirma que as reformas pedagógicas por si só são insuficientes para uma 

efetiva transformação do processo de reafirmação da pseudoformação19. As 

                                                 
17

 Freire, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa, 

São Paulo, Paz e Terra, 1997, p. 43. 
18

 SILVA, CSR; FRADE, I.C.A.S. Formação de Professores em Serviço. Presença Pedagógica. V.3, 

n.13,jan/fev.1997, p.33 
19

 De acordo com Wolfgang “a pseudoformação é a determinação social da formação na sociedade 

contemporânea capitalista. Na perspectiva de Adorno, a sociedade deve ser apreendida em seu 

processo de reprodução material como reificação, mediação socialmente invertida. Cabe à teoria ir 

além do momento subjetivo da coisificação, ao decifrar as determinações objetivas da subjetividade. 

Não basta só revelar o sujeito por trás da reificação: ele é também socialmente determinado na 

adequação ao vigente, como sujeito que se sujeita e não experiencia as contradições sociais da 

produção efetiva da sociedade, ocultas ideologicamente na ordem social imposta pela indústria 

cultural”. Conceituação do autor disponível no site { HYPERLINK 

"http://biblioteca.universia.net/irARecurso.do?page=http%3A%2F%2Fwww.scielo.br%2Fscielo.php

%3Fscript%3Dsci_arttext%26pid%3DS0101-73302003000200008&id=517327" \t "_blank" } 
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chamadas teorias da aprendizagem, da inteligência e do desenvolvimento 

cognitivo e emocional da criança muitas vezes se constituem como “modas”, 

aparecendo e desaparecendo.  Pouco  há de   seguro,  nessas  áreas  do  

conhecimento, que permita fundamentar a  formação  do professor. Além 

disso, é preciso ainda chamar a atenção para o  fato  de  que  tentativas  de  

se  criar  regras   práticas de  teorias  científicas  são,  na maior parte das 

vezes, experiências equivocadas,  por  desconsiderar  as  complexas 

questões implicadas na dinâmica  entre  o  conhecimento  e  sua 

apropriação  pelo indivíduo. A  formação  do  professor  não  pode  ser  

imaginada  como  a  simples e direta aplicação à situação de ensino de um 

saber  teórico.  O ponto de vista pedagógico não é um conjunto de saberes 

teóricos que, embora necessários,  nunca  serão  suficientes  para alicerçar 

a compreensão do  cotidiano escolar e a formação do discernimento do 

educador. Nesse quadro, a questão da formação docente não será 

convenientemente encaminhada se insistirmos na busca incansável por 

“novidades” e “receitas” pedagógicas. Não é por acaso que programas como 

“Super Nany”, por exemplo, têm bastante aceitabilidade entre muitos 

professores. A primeira  vez  que ouvi  algo  a respeito do referido programa 

veiculado por uma emissora de TV , foi  em  uma  de nossas reuniões de 

formação continuada junto às professoras de Educação Infantil.  As 

professoras  em questão, estavam  eufóricas  com as “novidades” trazidas 

pelo reality  show “Super Nanny”, capazes de resolver conflitos entre 

famílias e “orientar” a  educação  para  crianças pequenas. “Super Nanny” é  

uma suposta pedagoga, especialista em Educação Infantil,  que se propõe a 

resolver problemas  disciplinares que os pais enfrentam com seus filhos, 

impondo regras e ditando conselhos que, se seguidos à risca, resolverão os 

problemas familiares e trarão a  tranqüilidade  de  volta  ao lar. Para  isso,  

ela  utiliza diversas estratégias que envolvem premiações a quem obedecer, 

mostrando  às  crianças que  elas devem obedecer as  regras  se  quiserem 

ser premiadas.  Contudo,  eu me pergunto o que existe realmente de novo 

na utilização de recursos como castigos e premiações na educação? Na 

década de 50 e 60 veremos que o Behaviorismo, como teoria da 
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aprendizagem, defendia que o comportamento humano poderia ser 

previsível a partir do condicionamento estímulo-resposta.  

Observa-se um hiato na relação teoria e prática no âmbito da 

educação, pois existe uma preocupação em submeter a teoria a uma 

resposta imediata, como se a mesma devesse ser uma ‘pitada mágica’, uma 

revelação à prática concreta. As professoras, ansiosas por regras objetivas, 

até mesmo por conta da dinâmica que se faz urgente nas práticas 

cotidianas, acabam adotando, sem questionar, as orientações sugeridas por 

manuais e por personagens como “Super Nanny”. O chamado “tapetinho” 

como cantinho da disciplina (que nada mais é do que o velho castigo 

renomeado), por exemplo, sugerido por essa personagem , foi empregado 

de forma acrítica por algumas creches que acompanho, ocasionando muitos 

problemas. Era colocado um banquinho em um cantinho da sala para aquela 

criança mais peralta “pensar” sobre seus feitos. Dessa maneira o ato de 

“pensar” foi diretamente relacionado a algo nada prazeroso para a criança. 

Como oportunizarmos uma educação de sujeitos pensantes, se a reflexão é 

gestada como um castigo?  Não podemos considerar desejáveis “receitas” e 

modelos para a educação. Devemos considerar sim, que cada realidade é 

uma realidade e,  que cada professor deve  desejar  uma   formação   que   

o possibilite o exercício da autonomia e da construção de suas próprias 

experiências. Dessa forma, esse profissional estará rompendo uma relação 

passiva com uma educação em que, a existência de receitas pedagógicas 

são superadas por atitudes investigativas e emancipatórias, constituindo-se 

um profissional reflexivo, que busca superar a relação linear e mecânica 

entre a teoria e a prática da sala de aula. Nóvoa (1995) afirma que na 

formação de professores é preciso conceber a escola como um ambiente 

educativo, no qual trabalhar e formar não sejam atividades distintas. Essa 

formação deve ser vista como um processo permanente integrado no dia-a-

dia dos professores – vistos como protagonistas ativos nas diversas fases 

do processo de formação –, devendo este voltar-se para os 

desenvolvimentos: pessoal, profissional e organizacional. 
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 Remetendo-nos à afirmação da professora que apresentei  no inicio 

deste capítulo, considero que é necessário questionar a idéia de que 

“alguém”, no caso específico  eu,  a Pedagoga que então acompanhava a 

creche, seja o agente encarregado de levar aos cursos de formação 

continuada, um conjunto de modelos considerados ideais para a prática 

pedagógica dos profissionais envolvidos. Isso seria  bastante contraditório 

com a idéia de uma formação para a emancipação, para a constituição de 

sujeitos autônomos.  

Segundo o pensamento de Adorno (1995a ,p.141), a educação não 

pode ser aprisionada em modelos ideais visto que a realidade heterônoma 

exige reflexão.  Sobre o conceito de modelo ideal, o  autor  afirma que: 

Em relação a esta questão, gostaria apenas de atentar a um 
momento especifico no conceito de modelo ideal, o da 
heteronomia, o momento autoritário, o que é imposto a partir do 
exterior. Nele existe algo de usurpatório. É de se perguntar de 
onde alguém se considera no direito de decidir a respeito da 
orientação da educação dos outros. As condições provenientes 
do mesmo plano de linguagem e de pensamento ou de não-
pensamento em geral também correspondem a este modo de 
pensar. Encontram-se em contradição com a idéia de um 
homem autônomo, emancipado, conforme a formulação 
definitiva de Kant na exigência de que os homens tenham que 
se libertar de sua auto-inculpável menoridade. 

  
A  superação  da  “auto-inculpável menoridade dos homens”, ou seja, 

pelo propósito de  favorecer  em  cada  indivíduo  a apropriação e a  

coragem  de servir-se do entendimento sem a necessidade da tutela de 

outrem, conforme destacado por Adorno (1995,p.169) quando se refere a  

Kant: 

 
(...) ele [Kant] define a menoridade ou tutela e, desse modo, 
também a emancipação, afirmando que este estado de 
menoridade é auto-inculpável quando sua causa não é falta de 
entendimento, mas a falta de decisão e de coragem de servir-se 
do entendimento sem a orientação de outrem.  
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Sobre a questão da “menoridade auto-inculpável”, a título de 

ilustração, apresento uma experiência vivenciada em um curso de formação  

continuada  realizado  recentemente com os profissionais de educação das 

creches  comunitárias conveniadas à Fundação Municipal de 

Educação/Niterói. Todo início de ano letivo, desde 2005, o Programa 

Criança na Creche (FME/Niterói) desenvolve um curso de Atualização  de  

Conhecimentos, planejado e desenvolvido pelos técnicos do referido 

Programa. Neste  ano de 2007, o meu grupo de trabalho,  lançou mão  da  

Alegoria  da  Caverna  de Platão,  a respeito de  homens aprisionados que  

enxergam  apenas  as sombras do mundo   exterior projetas no interior da 

caverna.  Nessa alegoria, um  prisioneiro se liberta e retorna  para   anunciar 

aos outros prisioneiros que o mundo exterior é muito mais belo do que as 

imagens refletidas no fundo da caverna, sendo considerado como louco por 

esses. Por analogia, poderíamos dizer que esse prisioneiro que se liberta é 

alguém que se emancipa. Contudo, os que permanecem na escuridão não 

se apropriaram dos elementos que poderiam oportunizar a  superação  de  

sua auto-inculpável menoridade.  Poderíamos considerar esses elementos 

como sendo a formação, o entendimento e a “coragem de servir-se do 

entendimento sem a orientação de outrem”, ou seja, em nenhum momento 

lemos no relato de Platão que algum herói apareceu para os libertar. Quem 

sabe os prisioneiros da alegoria  esperassem que acontecesse dessa forma, 

ou seja, que um outro pudesse heroicamente os libertar? Talvez 

esperassem que  aquele indivíduo que se libertou, quebrasse suas algemas 

e os levasse para fora da caverna. Não bastava o entendimento de que 

existia um mundo exterior para que desejassem experimentá-lo.   

Da mesma forma acontece conosco, falta coragem para 

libertarmo-nos e, raramente nos enxergamos partícipes desse processo, se 

algo não vai bem no local de trabalho, culpamos a escola como se ela 

tivesse vida própria e não fôssemos nós os autores de sua identidade. Se 

alguma  criança com  necessidades  especiais  é matriculada na nossa 

escola,  culpamos aquele que não nos preparou e, nos negamos a viver a 

experiência, continuamos a olhar para o fundo da caverna.        
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A necessidade  de  experiências  formativas  é fundamental para  

uma educação emancipatória, assim como, a compreensão da experiência e 

da reflexão é importante, pois a primeira é a condição da segunda, o que 

implica na compreensão do significado da formação, que  é  mais  amplo  do  

que a simples introdução  de  valores  existentes e pré-determinados, pois 

abrange o próprio processo de superação da menoridade.  

 Para que essa superação aconteça, a educação deverá se voltar 

para a emancipação, não podendo haver possibilidade de pensá-la de outra 

forma, pois educação para mera reprodução da sociedade dividida em 

classes não pode ser considerada como educação e sim, como dominação.  

Emancipação, no entanto, é um conceito  ainda  abstrato  para a 

sociedade se considerarmos que grande parte dos indivíduos é subjugada 

ao poder da Indústria Cultural20. Pensar em emancipação compreende 

pensar em  dialética e não há  como  conceber  uma  democracia sem 

indivíduos emancipados, o  que  nos  leva  a  conclusão  de que as 

sociedades  modernas não são democráticas de fato. “Uma democracia 

efetiva só pode ser imaginada enquanto uma sociedade de  quem é  

emancipado.”   (Adorno, 1995a, p.142) 

Desde o momento em que nascemos, nos são colocadas 

expectativas sobre a nossa forma de pertencer à sociedade como se 

fôssemos mais um produto. Essas expectativas, em sua maioria, são 

geradas a partir do que se entende por “ser alguém na vida”, ou seja, 

alguém que ocupe um lugar estável e confortável no mercado de trabalho, 

alguém que tenha condições de obter bens de consumo. O ser, na 

sociedade de consumo em que vivemos, tem significado restrito com o que 

possamos ter, assim sendo, quando um adulto  pergunta a uma criança “O 

que você quer ser quando crescer?” espera uma resposta que, do seu ponto 

de vista, possa remeter a um futuro promissor , ou seja, uma resposta que o 

“tranqüilize” a respeito do lugar em que a criança ocupará futuramente na 

                                                 
20 O conceito de Indústria Cultural foi exposto por Adorno e Horkheimer no livro Dialética do 
esclarecimento: Fragmentos filosóficos (1985), e refere-se à produção em série, da 
homogeneização e a deterioração dos padrões culturais. A cultura considerada como 
mercadoria. 
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sociedade. Muitas vezes o futuro está no local presente, na escolha que os 

pais fazem para os filhos. A educação, nessa perspectiva,  é considerada 

mais uma mercadoria, um meio para se obter um lugar no futuro, um objeto 

que é construído sem o objetivo de compor uma vida  em que todos possam 

se reconhecer.  

Nesse sentido, em perfeita consonância em relação a sociedade de 

consumo, podemos afirmar que a formação é falsa, pois todo o 

comportamento é modelado pela indústria cultural, incorporamos aquilo que 

é considerado como ideal ( ter e se submeter às mercadorias dessa 

indústria). E os sujeitos que, de alguma forma, se desviam do padrão é 

considerado o inadaptado. O indivíduo não se tem como referência, 

conforme destacado por Adorno (1995b, p.70): “a existência que a 

sociedade impõe às pessoas não se identifica com o que as pessoas são ou 

poderiam ser em si mesmas”. 

Pensar sobre a emancipação dos sujeitos inseridos nesta sociedade 

de consumo, implica necessariamente pensar sobre o desenvolvimento da 

reflexão crítica destes. Se não somos capazes de refletir, apenas 

reproduzimos, não deixamos espaço para as subjetividades, e sem estas há 

apenas coletivização de vidas, homogeneização. O processo civilizatório 

converge para essa homogeneização, massificação, padronização. A 

uniformidade nos coisifica: quanto mais uniformes mais disformes seremos 

da humanidade. 

A valorização do produto de consumo em detrimento da condição 

humana tem produzido bárbaras conseqüências para nossa sociedade, 

assistimos atualmente um progressivo processo de dessensibilização  dos  

indivíduos  em relação aos outros e, em relação a si próprios.  Observando  

os  dados  da  violência  na atualidade, a falta de autoconsciência e de 

identificação com os outros, podemos concluir  que  estamos caminhando 

para a barbárie. Em geral, não temos notícias de indivíduos agindo em prol 

do coletivo, do humano, pelo contrário, lemos e assistimos diariamente, nos 

meios de comunicação, à crescente criminalidade, filhos matando pais, o 
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desrespeito aos idosos, o desrespeito às diferenças dos indivíduos, dentre 

outras formas de violências físicas e/ou simbólicas. Contudo, vivemos sob o 

lema “salve-se quem puder”, desconsiderando o entendimento de que o 

desrespeito ao outro deva ser assunto de minha responsabilidade, que 

reconhecer o outro é me reconhecer também. Quanto a isso, Adorno e 

Horkheimer (1986, pp. 56-57), destacam que: 

 

A compreensão da ação recíproca que indivíduo e sociedade 
exercem um sobre o outro tem uma conseqüência fundamental – 
evitada precisamente pela sociologia positivista – na idéia de 
que o homem como indivíduo alcança sua existência própria 
somente em uma sociedade justa e humana.  

 
 

Entretanto, diferentemente da possibilidade de nos enxergamos no 

outro, desejamos ser reconhecidos pelos outros, sendo necessário para isso 

aplicarmos todos os nossos esforços na aparência, na moda, nossa 

identidade é uma etiqueta,  conforme destaco no fragmento da poesia de 

Drumonnd 21: 

 
Hoje sou costurado, sou tecido, 
sou gravado de forma universal, 
saio da estamparia, não de casa, 
da vitrina me tiram, recolocam, 
objeto pulsante mas objeto 
que se oferece como signo de outros 
objetos estáticos, tarifados. 
Por me ostentar assim, tão orgulhoso 
de ser não eu, mas artigo industrial, 
peço que meu nome retifiquem. 
Já não me convém o título de homem. 
Meu nome novo é coisa. 
Eu sou a coisa, coisamente. 

   

Constantemente somos instigados, por massificantes anúncios e 

propagandas, a consumir bens sob o argumento de serem imprescindíveis  

à nossa felicidade e bem-estar, ambas sensações intrinsecamente ligadas 

ao desejo de aceitação social, de nos sentirmos incluídos de forma 

                                                 
21

 Andrade, C. D. de. “Eu, etiqueta”, Corpo. Rio de Janeiro, Record, 1984. 
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homogênea e, sem percebermos, alheios ao nosso desenvolvimento 

enquanto ser.   

Quantas vezes, não assistimos aterrorizados nos noticiários, 

adolescentes que matam para possuir um tênis de marca da moda, pois, em 

vários momentos de sua formação, de sua constituição como pessoa,  o   

valor  é   representado   no   objeto,  não  no  humano. O ter é a mola que 

impulsiona nossa cultura e, por essa razão, o valor dos indivíduos é  medido  

pela  proporção  do  valor  dos objetos de consumo de que dispõem. É 

inevitável que não surjam sentimentos de inferioridade, baixa auto-estima, 

de fracasso e de exclusão desconcertante e desconfortável. Esse 

sentimento de exclusão dos valores que são considerados fundamentais da 

sociedade na qual se vive, o que significa dizer, na nossa atualidade, o 

sentimento de  estar excluído  das oportunidades de   consumo,   gera   uma   

busca   incessante   (e  por   vezes  bárbara)  pela  aceitabilidade  social.   

As profundas  desigualdades  sociais imprimem marcas de violências, pois 

existe uma conseqüência constitutiva  no  indivíduo  na  sua  relação  com  a  

sociedade.  O homem “só atinge sua existência própria, como indivíduo, 

numa sociedade justa e humana”. (Horkheimer & Adorno, 1978, p.54). 

O indivíduo entranhado por uma realidade social que se estrutura a  

partir da invenção e suprimento de necessidades, não é pleno autor de sua 

existência , pois vive e se organiza no âmbito das necessidades, suas 

propostas, seus interesses e perspectivas estruturam-se sobre a busca de 

poder supri-las. Essas necessidades são enxergadas pelo indivíduo como 

se fossem suas, como se fossem legítimas e não como uma exigência 

exterior. 

As regras ditatoriais das exigências sociais a partir da padronização  

dos indivíduos, não deixam muito espaço para a reflexão. O pensamento 

não é livre, pensamos a partir do que a mídia nos coloca como importante, 

nos é filtrada a possibilidade de desenvolvermos enquanto seres livres 

pensantes.  A liberdade  de que nos dispomos, é definida em função do 
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poder de escolha do consumidor ; uma “liberdade” a  partir da perspectiva 

do mercado consumidor. Na nossa sociedade, a dominação aliena o homem 

com relação aos objetos. E sobretudo, aliena-o na sua relação consigo 

mesmo. São “seres genéricos”, conforme enfatizam Horkheimer e Adorno 

(1986, p 47): “(...) iguais uns aos outros pelo isolamento na coletividade 

governada pela força”. 

Não raramente escuto de algumas professoras: ”muito bonito, mas 

não vivemos nessa sociedade justa e humana, vivemos na sociedade de 

consumo e devemos por isso seguir sua lógica, afinal, nossa crianças vão 

ter de se integrar a ela.” Contudo, concebendo a ideologia como uma 

espécie de “caverna”, devemos responder com outra pergunta: “é melhor 

viver dentro ou fora dela?”  

A escola é um espaço que reproduz os mecanismos da indústria 

cultural. Entretanto, entendemos que não é essa a sua função. Antes, a 

escola deve se constituir como instância de resistência, por isso, política. 

Toda criança deve ter acesso ao saber, ao conhecimento, não somente 

acesso à escola. E, essa deve privilegiar o desenvolvimento da sensibilidade 

de seus alunos e professores. A formação deverá afirmar sujeitos 

autônomos que constroem relações e vivem experiências plenas de sentido.   

 A Indústria  Cultural dificulta a formação de indivíduos autônomos, 

independentes, capazes de julgar e de decidir conscientemente. Desta 

forma, o homem  perdeu a sua autonomia, vivendo como o “ouro falso” : sua 

aparência brilha, mas não há nada além da aparência, O interesse 

econômico tem sobrepujado os  valores humanos. O que rege atualmente a 

sociedade é a lei do mercado. Quem consegue seguir esse ritmo vai 

sobrevivendo (muitas vezes se desumanizando); aquele que não consegue 

acompanhar esse ritmo fica a mercê dos dias e do tempo, fica à margem da 

sociedade.  

Na Indústria Cultural, tudo se torna negócio. São tantas informações 

visuais (sempre querendo nos vender alguma coisa), que o que poderia nos 

servir de entretenimento é na verdade uma maneira para que sejamos mais 
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escravos do trabalho e do consumo, ou seja, somos objetos manipuláveis. 

E, o indivíduo é tão bem manipulado e ideologizado, que  seu lazer se torna 

uma extensão do trabalho.  

Até mesmo os filmes não nos permitem mais a fantasia, mas ensaiam 

nosso olhar para enxergarmos a realidade tal qual a nossa sociedade 

deseja, conforme destaca  Oliver Sacks, no Documentário Janela da Alma:  

Nossa imaginação realmente complementa as palavras. Quando 
comecei a assistir aos filmes, era assim que eu os via: queria ler 
entre as linhas e, na época, isso era possível. Havia tanto 
espaço entre as tomadas que podíamos nos projetar dentro 
dele. Atualmente os filmes são totalmente fechados, 
enclausurados. Não há mais espaço para inserir o sonho. A 
maioria dos filmes contemporâneos não nos deixa mais nenhum 
espaço. O que é, é o que você recebe. Não precisa introduzir 
neles os próprios sonhos, chegam prontos.   

 

É necessário o desenvolvimento da sensibilidade para que seja 

aberta a janela da alma. Essa sensibilidade implica um ser emancipado, que 

possa enxergar além das aparências. Um indivíduo livre  dos grilhões do 

sistema, um ser autônomo, e, portanto, um ser humano. Enquanto para a 

Indústria Cultural o homem é mero objeto de trabalho e consumo, na sua  

formação plena ele é um ser livre para pensar, sentir , agir e oportunizar  o 

olhar  sempre de diferentes formas . No mesmo documentário José 

Saramago relata que, por muito tempo via no teatro uma coroa linda a 

brilhar. Certa vez, de um outro ângulo que estava, percebeu que a coroa era 

oca, com poeira e teias de aranha. Neste dia ele concluiu que “para se 

conhecer realmente as coisas há de se dar a volta”.  

Temos realmente que dar a volta em torno do objeto. Temos que 

seguir o exemplo do prisioneiro da Caverna de Platão, que não se contenta 

com as sombras das imagens, com os ecos das vozes. Nesse sentido, 

contemplando o objeto desta dissertação, devemos aguçar nosso olhar, 

enxergar além das aparências. É necessário questionar, dialogar a respeito 

da formação dos indivíduos, sobretudo dos professores. Que formação 

desejamos? Para quê?        
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Vivemos um tempo de crise da formação, que é uma manifestação da 

crise social. A crise do processo formativo e educacional é uma 

conseqüência inevitável da dinâmica atual do processo produtivo, e a 

pseudoformação constitui a base social de uma estrutura de dominação. A 

pseudoformação, segundo Adorno (1995a, p.76) “É o espírito conquistado 

pelo caráter de fetiche da mercadoria”, e dessa forma, “Não se confina 

meramente ao espírito, adultera também a vida sensorial”.  

A pseudoformação (ou semiformação) é um conceito de Adorno que 

nos sugere uma cultura pela metade, uma formação falsa.  A 

pseudoformação encontra-se em consonância e a serviço da dominação. 

Não existe nela o momento emancipatório, esgotou-se o momento de 

liberdade.  

Adorno (1997) afirma que a formação foi uma marca de 

emancipação da burguesia, como também um privilégio que lhe deu maiores 

qualificações perante outras pessoas no contexto social. Sem formação, 

seria impossível que os burgueses assumissem funções essenciais (como 

por exemplo os empresários, gerentes, funcionários dentre outras) dentro da 

estrutura social defendida por eles. O autor afirma, ainda, que as classes 

dominantes “monopolizaram a formação cultural numa sociedade 

formalmente vazia; a desumanização devida ao processo capitalista de 

produção negou aos trabalhadores todos os pressupostos de formação” 

(Adorno, 2003, p. 148). Essa negação é encoberta por uma ideologia cada 

vez mais entranhada, que esconde a cisão existente.  

 

Os produtos da indústria cultural se constituem como vias que servem 

para estabelecer a dependência dos homens e, a adesão a esses produtos, 

contribui para a adaptação à sociedade industrial, que tem em sua estrutura 

elementos de manutenção das condições existentes. Podemos afirmar que 

Adorno destacou a expressão indústria cultural a partir de dois objetivos 

principais: um seria o de desmistificar a noção de que a cultura popular 

surgiria espontaneamente das próprias massas e, outro de apontar os 

determinantes econômicos e políticos que controlam o âmbito cultural 
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orientado para dominação social e política. Pode-se ainda afirmar que, a 

indústria cultural não se preocupa com a formação, mas com a própria 

ideologia, pois ela representa e corrobora, de forma ideologizada 

(mascarada), as relações sociais estabelecidas, ou seja, ela distorce a 

realidade para que um mundo injusto e desigual apareça sem formas 

definidas para os indivíduos e, que  estes, se sintam satisfeitos  em apenas 

vislumbrar as sombras no fundo da caverna. 

  Segundo Adorno (2004, p.61) “A satisfação compensatória que a 

indústria cultural oferece às pessoas ao despertar nelas a sensação 

confortável de que o mundo está em ordem, frustra-se na própria felicidade 

que ela ilusoriamente lhes propicia”.  Distorcendo a realidade por meio de 

lentes coloridas, somos convencidos por idéias e fatores que nos são 

apresentados. Nos convencemos da verdade dessas idéias e, passamos a 

agir inconscientemente guiado por elas, ou seja, elas atravessam nosso 

pensamento e, sem darmos conta, passamos a desejar o que o outro 

determina. Muitas de nossas escolhas, são realizadas apenas em parte, 

posto que vêm determinadas. São escolhas que vão, por exemplo, da 

escolha do  refrigerante (quantos de nós pedimos Coca-Cola como sinônimo 

do mesmo?) ao voto como exercício da cidadania; outro exemplo bastante 

atual é do Programa Big Brother (incrivelmente em sua sexta edição!), 

veiculado pela Rede Globo de televisão como um programa interativo em 

que, a população escolhe o vencedor do prêmio de um milhão de reais. 

Contudo essa escolha não é totalmente do telespectador, pois ele vota em 

pessoas que são pré-selecionadas pela emissora. Geralmente essas 

pessoas representam um padrão de beleza estereotipado, ou seja, são 

pessoas jovens, corpos malhados, sedutores, que não apresentam, por 

exemplo, alguma necessidade especial. Além de serem reforçados esses 

estereótipos são inculcados valores questionáveis, como a naturalização do 

panoptismo22, e aceitação acrítica da progressiva exclusão das pessoas, o 

que poderíamos identificar como aceitação da exclusão social, da idéia de 

                                                 
22  Para saber mais sobre o panoptismo, recomendo a leitura de: Foucalt, M. Vigiar e 
punir: nascimento da prisão. Petrópolis, Vozes, 1987. 
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que devemos entender que alguns devem ficar de fora para que uma 

minoria possa usufruir de um bom padrão de vida.  Ainda seguindo essa 

linha de raciocínio, temos vários outros exemplos de como a mídia opera 

ideologicamente a leitura de mundo que deseja que façamos, como por 

exemplo, o programa  “O Aprendiz” do Roberto Justus em que as pessoas 

se odeiam mutuamente e tentam demonstrar, de todos os modos, o quanto 

são eficientes e merecedoras do prêmio final (um emprego com base 

salarial de R$ 500.000 anuais), ou seja, uma luta desenfreada por uma 

colocação no mercado de trabalho, justificando-se dessa forma, que são os 

melhores, os mais eficientes que conseguem alcançá-lo. E, é  nesse sentido 

que nossa sociedade atual se identifica.   

O desenvolvimento do indivíduo torna-se previsível, quantificável, e  

avaliado a partir de pressupostos funcionais: a eficiência. Tudo na sociedade 

precisa acontecer e funcionar de forma eficiente, o que significa dizer nessa 

perspectiva, que os custos devem ser baixos, tudo realizado no menor 

tempo e com o máximo de lucro possíveis. Qualquer outra maneira de se 

atribuir valor deve ser deixada de lado em favor desta única, que mede o 

desempenho, a produtividade. Conceitos como ser eficiente e o ser 

ineficiente (ou deficiente), são, nesse sentido, os norteadores do rumo em 

que se dão os julgamentos de fatos e pessoas na sociedade atual. O que 

interessa é a tarefa eficazmente realizada, e não discussões acerca de sua 

necessidade, sua justiça ou das conseqüências que podem ser decorrentes 

da realização de tal tarefa. Pelo contrário, esse tipo de discussão tem o 

imperativo de ser excluído, pois a reflexão pode atrapalhar o resultado final 

da tarefa. E, como as explicações sociais e teóricas são cada vez mais 

desestimuladas, uma vez que se considera o conhecimento incerto, 

fragmentário e ideológico, esse mecanismo de avaliação vai se tornando 

hegemônico, isso é, a sua utilização é cada vez menos associada às 

praticas e interesses de uma classe dominante e cada vez mais aceito como 

um critério válido para toda a sociedade, lógico, natural, inquestionável, e 

por isso legítimo para toda e qualquer forma de atuação, seja na mais 

rudimentar produção material, seja na educação. Certa vez ouvi uma 
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educadora de uma instituição particular dizer que não obteve liberação do 

trabalho para ir a um Congresso de educação que tinha um tema que muito 

lhe interessava, porque não estava inscrita como apresentadora de 

trabalhos, ou seja, se não existe finalidade prática, esse momento não pode 

ser considerado como um trabalho, uma vez que não pode ser quantificado, 

não se associa a um caráter produtivo. A lógica da produtividade, da 

competência, de competitividade e da objetividade tão em voga em tempos 

de hegemonia neoliberal, permeia cada vez mais todas as atividades 

humanas no seu cotidiano. Se por um lado essa revolução foi significativa 

para a humanidade, no que diz respeito aos avanços tecnológicos, por outro 

lado, a reduziu a uma extensão das máquinas. Segundo  Frei Betto:   

 

Convém não esquecer que Galileu expulsou dos domínios das 
ciências tudo aquilo que não é quantificável na matéria. O 
resultado é desastroso, pois perdemos a criança junto com a 
água da bacia atirada fora. Com a visão, o olfato, o tato, foram-
se a sensibilidade estética, a ética, os valores, a qualidade e a 
forma. Foi-se o espírito. Agora, aqui estamos com nossas fitas 
métricas e podemos medir cada enésimo de milímetro da 
superfície das coisas. Ocorre que elas também têm 
profundidade, mas as nossas fitas métricas não são capazes de 
penetrar o seu interior.  

 

Dessa forma, conforme a razão e suas construções modelares para a 

compreensão do mundo, vão se ampliando e sendo consideradas como 

elemento mais importante da capacidade humana, o corpo, a emoção, os 

sentimentos progressivamente se submetem a restrições que são, de modo 

simultâneo, de ordem epistemológica e produtiva. Quer dizer, o individuo 

deve ser um esquema produtivo que não obedece à natureza humana, e sim 

a uma lógica de mercado que aumenta mediante a uma proporção 

geométrica. 

O ser humano esperava que  o progresso das técnicas e das ciências 

o conduzisse a um futuro em que os homens não precisariam mais 

despender energia e saúde na realização de tarefas brutas e pesadas, a 

serem então executadas por máquinas e equipamentos constantemente 
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aperfeiçoados, os quais os libertariam e trariam uma relativa quantidade de 

tempo livre. Ao contrário,  o chamado tempo livre, que deveria ser o da 

liberdade “(...) é um mero apêndice do trabalho”, ele é organizado como 

continuação do trabalho, é um tempo de consumo e lucro, conforme é 

destacado por Adorno (1995b, p.74):  

 

(...) a própria necessidade de liberdade é funcionalizada e 
reproduzida pelo comércio; o que elas  querem lhes é mais uma 
vez imposto. Por isso, a integração do tempo livre é alcançada 
sem maiores dificuldades; as pessoas  não percebem o quanto 
não são livres lá onde mais livres se sentem, porque a regra de 
tal ausência de liberdade foi abstraída delas.  

 

Cada vez trabalhamos mais, o desenvolvimento tecnológico nos 

impõe um mal estar, este, diretamente proporcional à transformação 

constante do modo de vida. Na sociedade contemporânea o tempo conspira 

contra o próprio homem, cada vez nos são impostas novas necessidades, 

sempre há algo novo a consumir. Mas não aquelas necessidades básicas 

para se viver dignamente (casa, comida, lazer, educação, e assim por 

diante) e sim, as necessidades do sistema vigente (consumir 

incessantemente). Com isso, o consumidor viverá sempre insatisfeito, 

querendo constantemente consumir, e o campo de consumo se torna cada 

vez maior. A ansiedade pelo consumo não permite espaço para a reflexão, 

nos faz enxergar fora de foco: 

 

Vemos tantas coisas fora do contexto. A maioria das imagens é 
vista fora do contexto. A maioria das imagens  que vemos não  
tenta nos dizer algo, mas nos vender algo. Na verdade, a 
maioria das coisas que vemos, como revistas, televisão tentam 
nos vender alguma coisa. Mas a necessidade fundamental do 
ser humano é que as coisas comuniquem um significado. Como 
uma criança, ao se deitar ela quer ouvir uma história. Não é 
tanto a história que conta, mas o próprio ato de contar uma 
história, cria segurança e conforto. Acho que mesmo quando 
crescemos, amamos o conforto e a segurança das histórias. 
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Qualquer que seja o tema, a estrutura da história cria um 
sentido. E, nossa vida, de maneira geral, carece de sentido.23     

 

Com base nessas imagens que não nos dizem nada, mas que nos 

coagem na venda de algo, existe um caráter ideológico. A ideologia 

apresenta-se como mentira manifesta e os homens adaptam-se a ela, ao 

mesmo tempo em que passam a enxergar por meio dela. Esse processo vai 

deixando marcas de sofrimento, que são resultados de uma falsa formação 

que impede a constituição do indivíduo, mesmo que se considere que as 

condições objetivas para a sua liberdade já estejam presentes. A “mentira 

manifesta” cristaliza-se, fazendo os indivíduos acreditarem em algo em que 

não deveriam crer. O desenvolvimento da ideologia ocorre com base em 

uma sociedade marcada pelo capital, e suas relações de produção e pelos 

desejos dos indivíduos. É produzida para a humanidade uma falsa 

promessa de felicidade e, assim, esta percorre na busca eufórica dessa 

promessa que nunca se sacia e, o que encontra é sofrimento.     

Os rumos escolhidos pelo homem moderno têm consolidado a crise 

pela qual atravessa o mundo moderno. Temos sofrido a ameaça do 

aquecimento global por conta de desequilíbrios ambientais, poluição. 

Pessoas famintas, desempregadas, sem-terras, sem-tetos. Todo dia 

assistimos a assaltos, seqüestros, violência gratuita, doenças. Por outro lado 

e, numa perspectiva crítica, esse estado de coisas apresenta também uma 

oportunidade para pensarmos sobre o equacionamento dos desvios da 

modernidade, para uma reflexão sobre seus problemas e equívocos, em 

busca de alternativas que se encaminhem na direção de um tempo mais 

sensível e feliz. A atual crise envolve o nosso estilo moderno de viver, 

precisa ser vista como diretamente vinculada a uma maneira de se 

compreender o mundo e de sobre ele agir, maneira que se veio identificando 

como refém dessa forma específica de atuação da razão humana: a forma 

instrumental, calculante, tecnicista, de se pensar o real. Tal forma de 

                                                 
23 JANELA DA ALMA, Um documentário sobre o olhar. Direção de João Jardim e Walter 
Carvalho, Copacabana Filmes, 2001. 
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conhecimento, tendo negado o acesso sensível do ser humano ao mundo, 

veio, crescendo, desumanizando o nosso planeta e as nossas relações 

sociais ao generalizar-se de modo indiscriminado. Dessa forma, trabalho 

nessa dissertação, identificando a crise da modernidade com a crise desse 

tipo de conhecimento que a engendrou e a ela deu sustentação, em 

detrimento de outros tipos de saberes, em especial o saber sensível. Saber 

este tão presente na Educação Infantil, devendo ser privilegiado, a fim de 

que nos desviemos da barbárie.  

 

2.2. A Educação Infantil contra a barbárie  

 

A falta de compreensão da realidade e da irracionalidade a que o 

indivíduo se deixa submeter, o impede de ver as condições de liberdade e 

felicidade presentes. Esse fato é decorrente da deficiência de sua formação, 

ou seja, há uma “perda da capacidade de fazer experiências formativas”, 

como destacado por Adorno (1995a, p.26). Para aprofundarmos esse 

processo, faz-se necessário compreendermos o que Adorno entende por 

educação. Adorno (1995a, pp.159-160) compreende a educação a partir dos 

conceitos de barbárie e emancipação. Ele tem como preocupação 

fundamental a questão da barbárie. O autor define a barbárie da seguinte 

forma: 

 

Suspeito que a barbárie existe em toda a parte em que há uma 
regressão à violência física primitiva, sem que haja uma 
vinculação transparente com objetivos racionais na sociedade, 
onde exista, portanto, a identificação com a erupção da violência 
física. Por outro lado, em circunstâncias em que a violência 
conduz inclusive a situações bem constrangedoras em contextos 
transparentes para a geração de condições humanas mais 
dignas, a violência não pode sem mais nem menos ser 
condenada como barbárie. 

 
 

Adorno (1995a) identifica a barbárie e o nazismo, pois esse seria um 

caso de manifestação da barbárie. Durante o nazismo, a violência física teria 
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se tornado algo banal e as pessoas teriam passado a se identificar com ela, 

embora ela estivesse desvinculada de objetivos racionais. O trabalho da 

educação, tal como visto pelo autor, é impedir a volta da barbárie, isto é, o 

retorno do totalitarismo e do nazismo. O retorno do totalitarismo é uma 

possibilidade existente e é justamente por pensar assim que a sua 

preocupação se centra na questão da barbárie. As condições histórico-

sociais que engendraram o nazismo ainda existem e, por isso, é preciso 

impedir o seu ressurgimento. Se a possibilidade do retorno da barbárie 

existe, então, a educação assume um trabalho importante no sentido de 

prevenir e impedir tal retorno. A preocupação de Adorno (1995a, p. 119) é 

evitar a barbárie, conforme ele afirma:   

 
Qualquer debate acerca das metas educacionais carece de 
significado e importância frente a essa meta: que Auschwitz não 
se repita. Ela foi a barbárie contra a qual se dirige toda a 
educação. Fala-se da ameaça de uma regressão à barbárie. 
Mas não se trata de uma ameaça, pois Auschwitz foi a 
regressão; a barbárie continuará existindo enquanto persistirem 
no que têm de fundamental as condições que geram esta 
regressão. 

 
 

A análise do autor mostra a forte influência de Freud em sua 

concepção sobre o processo civilizatório24. Adorno reforça que a civilização 

produz e reproduz o anticivilizatório, conforme conceitua Freud, ao mostrar 

preocupação para que se realize uma reflexão sobre Auschwitz, a fim de 

evitar o seu retorno. Mas na atualidade, evitar o retorno da barbárie é 

extremamente difícil, considerando-se que, para isso, ter-se-ia que alterar os 

pressupostos objetivos que geraram e são as condições de possibilidades 

do nazismo. Diante deste quadro Adorno (1995a, pp.121-122) justifica sua 

posição, segundo a qual a ênfase deve recair sobre os aspectos subjetivos. 

Eles são aqueles que remetem à psicologia dos envolvidos no holocausto. 

Mas não as vítimas, e sim, os perseguidores:  

                                                 
24Freud, S. O Mal Estar na Civilização. 
 Fonte digital: { HYPERLINK "http://www.ateus.hpg.ig.com.br/ebooks/, acesso" } em abril de 
2005. 
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É preciso buscar as raízes nos perseguidores e não nas vítimas, 
assassinadas sob os pretextos mais mesquinhos. Torna-se 
necessário o que a esse respeito uma vez denominei inflexão 
em direção ao sujeito. É preciso reconhecer os mecanismos que 
tornam as pessoas capazes de cometer tais atos, é preciso 
revelar tais mecanismos a eles próprios, procurando impedir que 
se tornem novamente capazes de tais atos, na medida em que 
se desperta uma consciência geral acerca destes mecanismos. 
Os culpados são unicamente os que, desprovidos de 
consciência, voltaram contra aqueles o seu ódio e sua fúria 
agressiva. É necessário contrapor-se a tal ausência de 
consciência, é preciso evitar que as pessoas golpeiem pra os 
lados sem refletir a respeito de si próprias. A educação tem 
sentido unicamente como educação dirigida a uma auto-reflexão 
crítica. Contudo, na medida em que, conforme os ensinamentos 
da psicologia profunda, todo caráter, inclusive daqueles que 
mais tarde praticam crimes, forma-se na primeira infância, a 
educação que tem por objetivo evitar a repetição precisa se 
concentrar na primeira infância. 

 
 

No momento em que estas páginas são escritas, o país inteiro se 

choca com o assassinato, no Rio de Janeiro do menino João Hélio. Estou 

certa que, se essa dissertação for lida anos à frente, o leitor também se 

lembrará, tão chocante que foi a morte de um menino de seis anos, 

arrastado por sete quilômetros, enrolado ao cinto de segurança do carro 

roubado de sua mãe. No instante em que escrevo, bradam em todo o país 

pela redução da idade penal (muito embora a participação de um menor 

entre os cinco acusados nem esteja ainda confirmada), pelo 

recrudescimento nas leis, pelo aumento do efetivo policial, vozes mais 

raivosas falam até em pena de morte. Enfim, se quer a todo o custo, a 

violência para fazer a justiça. Em momento algum, a sanha em apontar 

culpados cede à necessidade de compreender as causas sociais que 

tornaram possível a quatro ou cinco pessoas (não se sabe ao certo) 

tamanha barbárie.  

Quantas vezes a violência chegou à porta de nossas creches 

comunitárias representada por adolescentes que, há dez anos atrás, foram 

alunos dessas mesmas creches. E, assustados não conseguimos  
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transformar a realidade dessas crianças. Nossas professoras das creches 

comunitárias, lidam com essa realidade cotidianamente e, dificilmente 

conseguem realizar uma análise sobre os processos sociais condutores de 

tal violência. Portanto, necessitamos de uma análise e reflexão sobre a 

formação docente, que não se esgotam nesta dissertação  e que, também 

não se esgotarão em outros trabalhos acadêmicos, mas que devem, 

constante e perseverante existir, a fim de que não estejamos dando golpes 

para os lados sem refletirmos sobre nós mesmos e sobre qual educação  

queremos, sobretudo a Educação Infantil.   

Conforme podemos perceber, na perspectiva de Adorno, a primeira 

infância assume papel primordial. Apoiando-se na psicanálise freudiana, 

Adorno (1995a) afirma que a formação do caráter do indivíduo ocorre 

durante esse período. O processo civilizatório provoca uma pressão e um 

sentimento de fuga. Na busca de superar a violência, ela acaba por ser 

gerada,  que seria uma das formas com que se tenta concretizar a “fuga da 

civilização”.  

Tendo em vista que, quanto mais intensa é a repressão, maior também 

será a recusa da repressão, a tendência é de haver aumento da “raiva 

contra a civilização” e ações irracionais contra ela. A civilização gera 

anticivilização e um processo de integração, ao mesmo tempo em que gera 

a desintegração, ou como Adorno denomina, a “desagregação”.  

Assim, Adorno (1995a,p.123) atribui importância ao que ele denominou 

“educação após Auschwitz”, assim: 

 

Quando falo de educação após Auschwitz, refiro-me a duas 
questões: primeiro, à educação infantil, sobretudo na primeira 
infância; e, além disto, ao esclarecimento geral, que produz um 
clima intelectual, cultural e social que não permite tal repetição; 
portanto um clima em que os motivos que conduziram ao horror 
tornem-se de algum modo conscientes. 

 
Apoiada no pensamento de Adorno entendo que a Educação Infantil 

pode constituir-se em uma instância de resistência à dominação e 

homogeneização do sistema classista vigente, desde que a formação de 
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seus professores seja baseada em reflexão e auto-reflexão crítica. Faço 

essa afirmativa considerando a criança, de acordo com nossa compreensão 

histórica atual, como um indivíduo que ainda não se adaptou às exigências 

do mundo adulto (do trabalho e o da razão considerada formal). A criança, 

ainda não adaptada a essa realidade, está aberta a viver experiências 

significativas, sensíveis e formativas.  

Entretanto, devemos entender que, conforme afirmado por Adorno 

(1995a, pp.142-143), não podemos negar que a adaptação é necessária, 

pois “a educação seria impotente e ideológica se ignorasse o objetivo da 

adaptação e não preparasse os homens para se orientarem no mundo”.  

Entretanto, devemos superá-la pela emancipação, pois “(...) a educação 

seria igualmente questionável se ficasse nisto, produzindo nada além de 

pessoas bem ajustadas.” 

São diversas as instâncias sociais que contribuem para a adaptação do 

indivíduo, sendo a escola uma importante instância, considerando-a como 

principal agente de adaptação, sobretudo na educação infantil, pois um dos 

seus objetivos é o da socialização.  Entretanto, em nossa sociedade vigente, 

o processo de socialização converge para a padronização, a massificação, a 

homogeneização dos indivíduos. Adorno (1995a, p.145) denomina esse 

processo de pseudo-realismo e, destacando a importância de que o mesmo 

seja superado desde a Educação Infantil: 

 
Pelo fato de o processo de adaptação ser tão 
desmesuradamente forçado por todo o contexto em que os 
homens vivem, eles precisam impor a adaptação a si mesmos 
de modo dolorido, exagerando o realismo a si mesmo (...). A 
crítica deste realismo supervalorizado parece-me ser uma das 
tarefas educacionais mais decisivas, a ser implementada, 
entretanto, já na primeira infância.  

 
 

Na formulação da situação problema desta dissertação, desenvolvi 

questionamentos a respeito desse espaço de resistência da Educação 

Infantil. Pois, ao mesmo tempo em que se considera que nessa etapa da 

educação os indivíduos não estão ainda adaptados, objetiva-se a adaptação 
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e socialização dos mesmos.  Dessa forma, quais seriam as possibilidades 

da Educação Infantil como espaço para a educação emancipatória? Como o 

professor poderá sensibilizar seus alunos em seu processo de 

humanização, para além de pessoas “bem ajustadas”?  

Entendo que, apoiada no pensamento de Adorno, só é possível pensar 

uma educação voltada para a emancipação e, nesse sentido, ela seria um 

processo de esclarecimento em busca permanente de superação da 

ideologia e do sujeito cativo, desenvolvendo a capacidade de os indivíduos 

realizarem experiências, as quais são pressupostos para estes se tornem 

autônomos. Eles vislumbrariam, dessa forma, mecanismos de resistência à 

barbarização presentes na sociedade, pois “(...) a educação para a 

experiência é idêntica à educação para a emancipação”, como destacado 

por Adorno (1995a, p.151), isso é, a educação é um elemento para a 

emancipação e, como tal, tem que ser vivenciada. Na perspectiva da 

educação estar voltada para a emancipação, então como o professor de 

Educação Infantil deve atuar? Sua formação contribui para esse processo? 

Nessa perspectiva de raciocínio, Adorno (1995a, p. 64) afirma que:  

 

(...) seria melhor que quem tem deficiências a este respeito, não 
se dedicasse a ensinar. Ele não apenas perpetuará na escola  
aquele sofrimento que os poetas denunciavam há sessenta anos 
e que incorretamente consideramos hoje eliminado, mas além 
disto dará prosseguimento a esta deficiência nos alunos. 

 
 

Entretanto, tendo em vista a história da Educação Infantil 

apresentada no primeiro capítulo e, que seus profissionais originaram-se 

não de uma forma profissional, mas apenas como cuidadores. E, que até 

hoje existe uma lacuna na formação desses profissionais (muitos 

profissionais pseudoformados), cabe nos perguntar como poderemos 

modificar essa realidade? Nesse caso, além da compreensão do processo 

de dominação presente na sociedade, faz-se necessário esclarecimento a 

respeito dos  tabus que cercam o profissional da educação, bem como o seu 
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trabalho, que, segundo Adorno (1995a), “(...) consiste em se tornar 

supérfluo” que o aluno caminhe rumo à autonomia.  

Para tanto, a identificação do professor da Educação Infantil com o 

conhecimento é básica e fundamental, pois facilita a sua identificação e a do 

aluno com o processo de produção do conhecimento, tornando possível, 

dessa forma, a liberdade e a independência das crianças no contexto de 

suas experiências formativas, fator essencial para a constituição da 

formação cultural, que só tem condições de ocorrer em ambientes não 

aversivos e indivíduos livres pensantes.  

O aprofundamento da compreensão dos nexos da profissão de 

ensinar voltada para uma educação emancipatória é imprescindível nas 

discussões e reflexões relativas à formação do profissional de Educação 

Infantil, pois, pelo que está se delineando atualmente, ele, dentre outras 

características, vem se transformando em vendedor de conhecimento, o que 

“(...) nesses termos reduz o intelecto a um mero valor de troca, o que é tão 

problemático como o é qualquer progresso no seio do existente”, de acordo 

com Adorno (1995a, p. 62). Agindo assim, ele se torna um instrumento de 

manutenção e reprodução da barbárie. Portanto, a reflexão sobre a 

formação do professor de Educação Infantil se torna fundamental, no 

sentido de esclarecer as contradições e, conseqüentemente, as dificuldades 

encontradas no desenvolvimento do trabalho educacional que, efetivamente, 

desenvolva nas crianças oportunidades de experiências formativas que lhes 

possibilitem conhecer o mundo e a si próprias, formando uma personalidade 

capaz de resistir ao processo irracional de barbarização, que, cada vez mais 

refinada e acentuada, banaliza a vida humana. Enfim, a formação dos 

professores de Educação Infantil  demanda se comprometer a criticar o 

processo de barbarização da sociedade. Só a desbarbarização poderá 

transformar o ser humano e a sociedade, tendo em vista que a busca de 

elementos concretos que possam subsidiar o combate à barbárie, deve 

constantemente refletir esse processo, o qual é importante para a formação 

e para a constituição desses profissionais, como indivíduos autônomos e 

sujeitos de sua própria práxis docente. Com essa compreensão, as 
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possibilidades de desenvolvimento de estratégias objetivas e subjetivas que 

permitam resistir ao processo de dominação, que desfigura a humanidade, 

poderão surgir e serem incorporados pelos professores.  

Compreendo que a formação da professora de Educação Infantil 

deve conter sonhos e utopias. A criança deve ser considerada como um ser 

indivisível, oportunizando-lhe melhores condições de desenvolvimento de 

uma consciência verdadeira para que se constituam como  indivíduos 

emancipados. 

 Entretanto, para que isso ocorra, é necessário que as próprias 

professoras busquem ser indivíduos emancipados. Portanto, é necessário 

repensar, examinar e refletir constantemente sobre o trabalho das 

professoras que atuam na Educação Infantil, sobre sua formação e as 

condições de atuação profissional, com o intuito de se pensar alternativas 

possíveis no enfrentamento dos  desafios postos à sua prática docente. 

Para que assim, possam se constituir, por meio da formação crítica, pessoas 

emancipadas.  

 

 

2.3. Formação de professores de Educação Infantil: Para quê?  

 

Como política pública, a educação sempre foi pensada com base em 

pressupostos em voga nos sucessivos períodos históricos analisados no 

primeiro capítulo. Também a Educação Infantil não foge a essa 

contingência, ora como filantropia, ora como assistencialismo, ora como 

questão de higiene, ora como segurança, quase nunca como educação 

stricto-sensu. Essas diversas formas de conceber a educação coexistem 

ainda hoje, fruto do abandono (o viés mais constante do poder público nessa 

área) do qual são vítimas os profissionais e crianças dessa faixa 

educacional. 

Assiste-se, desde os anos noventa, a ascensão de um novo 

paradigma do capital, o neoliberalismo, o qual apresenta novos problemas e 

desafios para a educação das crianças de zero a cinco anos. Vejamos 
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primeiro as características gerais desse novo paradigma e, a seguir suas 

implicações para a Educação Infantil. 

Segundo Perry Anderson:  

 

O neoliberalismo surgiu logo depois da Segunda Guerra 
Mundial, seus principais percussores, ao lado de Hayek, foram 
Milton Friedman, Karl Popper, Lionel Robbins, Ludwig Von Mises 
entre outros, que fundaram a sociedade Mont Pèlerin, uma 
espécie de franco maçonaria neoliberal, altamente dedicada e 
organizada. (Sader & Gentili, 2003, p.10) 

 

No entanto, a conjuntura de reconstrução capitalista keinesiana no 

pós-guerra, não foi um bom cenário para que essa corrente se fortalecesse. 

Foi especialmente com uma política conservadora, iniciada com Thatcher na 

Inglaterra e com Reagan nos Estados Unidos, que o neoliberalismo 

conquista hegemonia. A prática neoliberal constitui-se no deixar ao sabor do 

mercado, virtualmente toda a evolução social, agindo o Estado no máximo 

interesse da realização da propriedade privada, segundo Anderson (In: 

(Sader & Gentili, 2003, p.11): 

 

A estabilidade do mercado deveria ser a meta suprema de 
qualquer governo. Para isso seria necessária uma disciplina 
orçamentária, com a contenção dos gastos com bem estar, e a 
restauração de uma taxa natural de desemprego, ou seja, a 
criação de um exército de reserva de trabalho para quebrar os 
sindicatos.   

 

Os governos Thatcher e Reagan aumentaram a dívida pública, o 

desemprego e estagnaram a economia, embora a taxa de lucro tenha 

aumentado graças ao aumento da exploração do trabalho, a política de juros 

altos acabou por incentivar o investimento especulativo em detrimento do 

produtivo, gerando estagnação econômica no centro do capitalismo. Apesar 

disso o neoliberalismo fortalece-se ainda mais como ideologia e, seus 

fracassos são associados ao fato de ainda existir protecionismo, regulação 

da economia, ou seja, o neoliberalismo acumulou tamanha força 
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hegemônica que na interpretação de seus representantes o melhor meio de 

sanar os reveses econômicos oriundos da perda do controle da economia 

pelos estados, é justamente aprofundando as premissas neoliberais que 

estão na origem desses reveses. Uma das maiores forças do neoliberalismo 

é sua ideologia maniqueísta, que nega qualquer via possível fora de suas 

premissas.  

Economicamente o neoliberalismo, a despeito de aumentar a 

rentabilidade da exploração do trabalho, não conseguiu resolver o problema 

de crise de acumulação capitalista, pois suas medidas principais 

favoreceram a um enorme aumento do capital especulativo, diminuindo 

continuamente a produção de riquezas e acelerando seu potencial de 

concentração.  

Segundo Francisco de Oliveira (In: Sader & Gentili, 2003, pp.24-34), 

no Brasil o neoliberalismo deu oportunidade a alguns intelectuais tirarem 

suas incômodas capas de esquerda e assumirem suas posições 

ideológicas. No Brasil e no terceiro mundo, enquanto a economia melhora, o 

social piora do mesmo modo.  

Segundo Emir Sader, “O neoliberalismo na América latina é filho da 

crise fiscal do estado.” (In: Sader & Gentili, 2003, p. 35). Cada país adequou 

suas medidas neoliberais considerando as condições políticas herdadas de 

sua história recente. Diferentemente dos casos do Chile, México e 

Argentina, onde o neoliberalismo encontrou um movimento operário 

destruído. No Brasil houve uma considerável mobilização sindical e popular. 

A opção pela via neoliberal pressupõe a redefinição das funções do 

Estado, abandonando seu papel de gestor em favorecimento de uma 

suposta “sociedade civil”, entendida como uma constelação de ONGs e 

associações privadas, ideologicamente consideradas mais dinâmicas e 

competentes que o poder estatal, mas que todavia, não abrem mão dos 

recursos públicos. Para que se processem tais transformações, torna-se 

necessário superar os referenciais que até aqui deram sentido à noção de 

público e de cidadania, por uma nova ideologia social conforme os 
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interesses do capital financeiro.25 Verifica-se, desde a segunda metade dos 

anos 90, um estímulo para que os agentes sociais, sejam eles ONGs, 

sindicatos, associações de moradores, ou simplesmente cidadãos, se 

mobilizem para resolverem seus problemas imediatos como, por exemplo, o 

encanamento quebrado, a rua sem calçamento ou a construção da “creche 

comunitária”. Nesse movimento, tais atores se abstêm de pensar o Estado e 

contentam-se em buscar soluções sempre em nível micro, procurando por 

meio de uma pequena mobilização social resolver ou remediar o que está à 

sua frente: “Amigos da escola”, “Natal sem fome”, “Criança esperança”, 

dentre outras.  

O tratamento dado às Creches Comunitárias em várias cidades do 

País, dentre as quais Niterói e Rio de Janeiro, também  insere-se no marco 

da redefinição das relações entre Estado e sociedade, e como tal é um 

espaço de luta social. 

O neoliberalismo está inserido no bojo das idéias pós-modernas, e 

como tal, um dos seus princípios mais caros é que os homens e as 

mulheres não fazem sua própria história, ou seja, de que as grandes 

transformações sociais não estão ao alcance dos seres humanos. Assim, o 

incentivo à ação nos marcos do local é reforçado, as possibilidades de ação 

coletiva ficam resumidas ao que se pode fazer na sua casa, na sua rua, no 

seu bairro. Esse desencanto com as possibilidades de ação sobre o real foi 

muito bem captado por Evangelista (1997, p. 26, apud Arce, 2000): 

 
Como a história não tem sentido, o cotidiano substitui o futuro 
como preocupação. O imediato toma o lugar do mediato. A 
revolução, a luta pelo poder do Estado e seus instrumentos 
institucionais – como partidos políticos –, a transformação 
macroscópica e de milhões, é substituída pelas "pequenas 
lutas", pelas infindáveis transformações "moleculares", sem 
coordenação.  

                                                 
25 Diversamente do pensamento corrente, com o neoliberalismo, o Estado não diminui, mas 
se redefine em uma nova concepção de público privado e de relação Estado Sociedade. 
Onde o que até então era tido como dever do Estado é estendido à ação de indivíduos 
isolados e da iniciativa privada sob a designação de “responsabilidade social”. Ler mais 
sobre o assunto em A nova pedagogia da hegemonia para educar o consenso, de Lúcia 
Neves, São Paulo, SP. Fundação Getúlio Vargas, 2005. 
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Arce (2000) elaborou um artigo sobre como os pressupostos 

neoliberais interferem na política de formação de professores na Educação 

Infantil. Nesse artigo, Arce analisou como as premissas neoliberais estão 

presentes em dois documentos oficiais do governo federal. São eles: o 

“Referencial Pedagógico-Curricular para a Formação de Professores da 

Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental” – documento 

preliminar (MEC, 1997) e o "Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil" (MEC,1998). 

Após fazer uma breve exposição das linhas gerais do neoliberalismo, 

semelhante a que realizei acima, a autora aprofunda a discussão, 

demonstrando que as teses neoliberais não ficam circunscritas apenas à 

esfera econômica. Hayek, a despeito de sua teoria nefasta para os 

movimentos sociais, não foi um filósofo medíocre, tal filosofo desenvolveu 

uma teoria da educação e da natureza humana, em sua obra “O Caminho 

da Servidão”26, na qual defende que o mercado e o individuo competitivo 

são produtos espontâneos da civilização, o indivíduo “faz-se-a-si-mesmo”, 

mas não coletivamente, daí a importância que o Estado seja mínimo e esse 

indivíduo possa exercitar plenamente suas vontades. Seguindo as teses 

pós-modernas, Hayek afirma que esse indivíduo é incapaz de conhecer a 

tudo e a todos, ou seja, jamais vai atingir o conhecimento da totalidade, que 

suas possibilidades de aprendizagem estarão circunscritas à sua esfera 

individual, um conhecimento particularizado. Citando Wainwright (1998, p.51 

apud Arce 2000, p.4): “Ele o via quase que como uma característica física, 

como se mente e corpo fossem uma coisa só e, o conhecimento do 

indivíduo fosse o que ele experimentaria de maneira atomística e única". E, 

mais adiante o autor aborda que: 

Hayek afirma existir um fato indiscutível que ninguém pode 
esperar alterar e que, por si só, é a base suficiente para as 
conclusões dos filósofos individualistas: as limitações 
constitucionais do conhecimento e dos interesses do homem, o 

                                                 
26 HAYEK, F, O Caminho da Servidão, Instituto Liberal do Rio de Janeiro,1984. 
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fato de que ele não pode saber mais do que uma ínfima parte do 
todo da sociedade e que, portanto, tudo o que pode participar de 
seus motivos são os efeitos imediatos que suas ações terão na 
esfera que ele conhece. Todas as possíveis diferenças nas 
atitudes morais dos homens resultam em pouca coisa, no que 
diz respeito ao seu significado para a organização social, 
comparadas com o fato de que tudo que a mente do homem 
pode eficazmente compreender são os fatos do limitado círculo 
do qual ele é o centro.  

Penso que essa concepção da construção do conhecimento como 

uma coisa necessariamente fragmentária e incompleta tem efeitos 

preocupantes para a educação e, a formação de professores que é o objeto 

deste capítulo. Afinal, se a pretensão de um conhecimento totalizante é vã, 

qual o objetivo da proposta de formação filosófica de nossos currículos?  

De acordo com os novos parâmetros, a educação não deve mais 

mirar a formação de cidadãos críticos, capazes de pensar a si e ao seu 

tempo. Muito pelo contrário, o objetivo deve ser o de formar pessoas 

flexíveis que saibam se adaptar às necessidades de um mercado que se 

move fora do alcance de sua intervenção e de um mundo em constante 

mudança que, como vimos, está além de sua compreensão. Os objetivos da 

educação nesse novo paradigma, de acordo com Arce, são as chamadas 

"Necessidades Básicas de Aprendizagem" (Neba), entendidas como: 

Conhecimentos, capacidades, atitudes e valores necessários 
para que as pessoas sobrevivam, melhorem sua qualidade de 
vida e sigam aprendendo. (...) incluem tanto as ferramentas 
essenciais para a aprendizagem (como a leitura e a escrita, a 
expressão oral, o cálculo, a resolução de problemas) quanto os 
conteúdos básicos de aprendizagem (conhecimentos teóricos e 
práticos, valores e atitudes), necessários para que os seres 
humanos possam sobreviver, desenvolver plenamente suas 
capacidades, viver e trabalhar com dignidade, participar 
plenamente do desenvolvimento, melhorar a qualidade de vida, 
tomar decisões fundamentadas e continuar aprendendo. 
(Miranda 1997, p. 42 apud Arce 2000, p.6). 

Mais adiante, abordarei como a adoção das "Necessidades Básicas 

de Aprendizagem" (NEBA) se processa na Educação Infantil. Por enquanto, 
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é necessário sublinhar que a adoção de tais noções como critérios de 

formação docente e discente reformula toda a estrutura educacional do país, 

a palavra de ordem é  “tecninicismo”, “desideologização”, ao mesmo tempo 

que um poder milagroso é atribuído à educação, como meio de inserção 

social e no mercado, casos individuais de sucesso são maciçamente 

divulgados pela mídia, realitys shows acostumam a opinião pública, por 

meio de programas como o Big Brother, à exclusão e à naturalização do 

individualismo. As partes formam um todo, as premissas neoliberais são 

repetidas insistentemente em todos os meios de comunicação, de forma 

que, grande parte da população passa a aceitá-las com naturalidade. 

Voltando à educação escolar, Arce (2000,p.6) afirma que as 

seguintes orientações deverão ser observadas nas políticas públicas na 

ótica neoliberal: 

a) O ensino básico e o técnico vão estar na mira do capital pela 
sua importância na preparação do novo trabalhador;  

b) a didática e as metodologias de ensino específicas (em 
especial alfabetização e matemática) vão ser objeto de avaliação 
sistemática com base nos resultados (aprovação que geram);  

c) a "nova escola" que necessitará de uma "nova didática" será 
cobrada também por um "novo professor" todos alinhados com 
as necessidades de um "novo trabalhador";  

d) tanto na didática como na formação do professor haverá uma 
ênfase muito grande no "operacional", nos "resultados" – a 
didática poderá restringir-se, cada vez mais, ao estudo de 
métodos específicos para ensinar determinados conteúdos 
considerados prioritários, e a formação do professor poderá ser 
aligeirada do ponto de vista teórico;  

e) os determinantes sociais da educação e o debate ideológico 
poderão vir a ser considerados secundários – uma "perda de 
tempo motivada por um excesso de politização da área 
educacional".  

Apesar das diretrizes neoliberais se dirigirem a todos os níveis da 

educação, é a educação básica que adquire caráter estratégico, ou seja, 
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“Após concluída a educação básica, o indivíduo está pronto para prosseguir 

sua educação no trabalho.” (Arce, 2000, p.8). 

Nesse sentido, ganha importância a política de formação de 

professores. De acordo com a  Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei 9394/1996), são criados, para a formação dos professores das 

séries iniciais e da Educação Infantil, os cursos de Normal Superior, um 

curso mais “enxuto”, objetivando dotar a sua clientela das Necessidades 

Básicas de Aprendizagem (NEBA), de modo que o profissional esteja 

preparado para iniciar sua carreira, o restante vai aprender na prática, o 

famoso aprender fazendo, daí a importância da formação em serviço. O 

argumento é possibilitar o movimento ação-reflexão-ação, no qual o 

profissional é estimulado a refletir constantemente sua prática. Assim, se a 

parte mais importante da formação se dá no ambiente de trabalho, a 

formação acadêmica, nessa ótica pode e deve ser aligeirada. Essa política 

de formação de professores constitui um dos maiores desrespeitos à 

profissão de magistério, nela o professor se vê intelectualmente reduzido, 

um técnico que não precisa dominar os fundamentos da construção do 

conhecimento, apenas dominar os conhecimentos metodológicos essenciais 

para desenvolver as Necessidades Básicas de Aprendizagem. Nenhum 

profissional de nível superior tem a sua formação privilegiada no ambiente 

de trabalho, por que deve ser assim para os professores das séries 

iniciais?27 

No que se refere à Educação Infantil, a proposta de formação para os 

profissionais dessa área é ainda mais preocupante, segundo Arce (2000, 

p.13): 

                                                 

27 Para conhecer na íntegra a proposta do MEC ler os documentos de base ao texto de 
Arce, o “Referencial Pedagógico-Curricular para a Formação de Professores da Educação 
Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental – Documento Preliminar” (MEC, 1997) e o 
"Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil" (MEC,1998). 
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Mas como fica a educação infantil dentro deste quadro? Para a 
educação infantil e seus profissionais, a proposta de formação 
de professores defendida pelo MEC é extremamente nociva, 
pois acabará por reforçar algo que acompanhamos há anos no 
atendimento a crianças menores de 6 anos: a formação inicial 
realizada sem o mínimo de condições e conhecimentos 
necessários ao trabalho docente. Desta maneira, torna-se fácil o 
escamoteamento de um atendimento ruim, que acaba por 
empurrar a educação de crianças menores de 6 anos para o 
amadorismo, a improvisação, o vale tudo; obrigando seu 
profissional a se afastar cada vez mais da condição de professor 
que ensina, que deve possuir competência (que supere a 
improvisação, o amadorismo e a mediocridade), precisão 
técnica, rigor filosófico e disciplina metodológica, criatividade e 
criticidade na forma de entender e trabalhar o conhecimento 
conforme o contexto em que foi produzido. Alia-se ao exposto o 
reforço da formação emergencial em serviço, tão típica para os 
profissionais de educação infantil e que aparece reforçada nos 
discursos oficiais devido à baixa taxa de escolarização que os 
mesmos possuem: "com 1º grau: incompleto – 34.344, completo 
– 19.515 = total – 53.859; com magistério incompleto: 11.225" 
(Gatti, 1997, p. 21), o que justificaria, devido aos gastos que 
seriam muitos, não investir na capacitação deste pessoal dentro 
de cursos regulares no nível médio ou no ensino superior. 

Procurando amenizar o déficit existente na formação do professor de 

Educação Infantil, que por razões históricas (algumas analisadas no primeiro 

capítulo) se constitui ainda hoje insuficiente, foram criadas pelos organismos 

governamentais, mecanismos que objetivassem a  elevação da escolaridade 

dos professores de Educação Infantil, como por exemplo, o que preconizava 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/1996), que até 

o final da década da Educação, em 2007 (por acaso, o ano em que elaboro 

minha dissertação), todos os profissionais deveriam ter acesso ao Ensino 

Superior. Em uma análise superficial, poderíamos afirmar que, para a 

Educação Infantil, essa lei se constituiria em um avanço na qualidade da 

educação, principalmente ao se levar em conta a baixa qualificação 

profissional dos seus profissionais, que em muitos casos são leigos, ou seja, 

não possuem qualquer formação ligada à área da educação. Entretanto, o 

que temos observado ao longo dos anos, desde a promulgação da LDB, em 

1996, é uma verdadeira política de emissão de certificados. Nossa política 
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governamental, visando cumprir as metas fixadas por agências de 

cooperação técnico-financeiras, tais como Banco Mundial, entidade 

fomentadora de projetos como o das Necessidades Básicas de 

Aprendizagem, promoveu nessa última década uma verdadeira fábrica de 

diplomas.   

O curso Normal Superior ministrado nos Institutos de Educação 

Superior (IES) é um curso impulsionado pela necessidade de elevar a 

qualificação dos profissionais dedicados à Educação Infantil e séries iniciais, 

e fundamentado pela dissociação entre teoria e prática28.   

No ano de 2003, a Fundação Municipal de Educação de Niterói, 

incentivou que as auxiliares de Educação Infantil das creches comunitárias 

conveniadas, buscassem a formação no magistério. Atualmente, um Curso 

Normal Superior de Niterói tem, dentre seus alunos, grande número de 

profissionais de creches comunitárias matriculados. A primeira turma 

concluiu no ano passado.  

Miranda (1997, p. 42, apud. Arce, 2000, p. 260) afirma que a 

elaboração das diretrizes curriculares desses cursos de formação, tem por 

base as diretrizes para a educação básica, ao contrário do que ocorre nos 

demais cursos de graduação, que tomam como princípios norteadores as 

produções científicas de suas áreas. Analisando o Referencial Pedagógico-

Curricular para a Formação de Professores da Educação Infantil e Séries 

Iniciais do Ensino Fundamental e o Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil, a autora relata-nos que o necessário a ser aprendido e 

ensinado pelos profissionais da educação, reflete, em grande parte, o que 

ficou delimitado nas políticas educacionais para a América Latina, definidas, 

em grande parte, pela criação das NEBAS, ditadas por órgãos como o 

Banco Mundial, a Unesco e a Unicef.  

Segundo as NEBAS, a escola tem que desenvolver na criança a 

capacidade de aprender a aprender os conteúdos escolhidos pela   escola, 

que utiliza como critério a aplicabilidade direta na vida do aluno. Podemos 

                                                 
28 Citado por Kishimoto (1999) sobre o Parecer 115/1999 das Diretrizes Gerais para os 
Institutos Superiores de Educação.  
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notar sem dificuldade como esse objetivo está em consonância com as 

idéias de Hayek discutidas anteriormente, da idéia de que o individuo é 

incapaz de atingir um conhecimento que vá além de um limitado raio de 

convivência do qual ele é o centro, se é assim, por que perder tempo com 

objetivos educacionais que visem à formação abrangente, crítica e 

emancipadora? 

 Essa proposta adapta-se, de certa forma, ao contexto educacional 

brasileiro, não fosse a ênfase dada ao utilitarismo e ao pragmatismo; caso 

os professores pudessem criar, junto aos alunos, saberes que vão, segundo 

Arce (Arce, 2000, p. 263):  

(...) além do aprender a aprender, além da habilitação das 
crianças ao ensino fundamental. Logo nas considerações 
preliminares, podemos identificar o alicerce do aprender a 
aprender aplicado à formação do professor, seguido dos quatro 
pilares propostos pela Unesco29, e a preocupação pragmática e 
utilitária com o conteúdo a ser ensinado, quando o documento 
afirma que a escola deve tomar para si a articulação coerente do 
‘o que’, do ‘como’ e do ‘para que’ se ensina, regida por 
conteúdos escolhidos conforme sua utilidade imediata para o 
aluno e provindos somente de problemas da prática, excluindo 
totalmente as questões teóricas que envolvem questionar os 
‘porquês’ e a própria função da educação e do professor em 
nossa sociedade, devendo ser o mesmo formado dentro deste 
princípio. 

Pretendemos, com essa breve reflexão, demonstrar que a nova 

roupagem da formação dos professores de Educação Infantil está longe de 

ser a compreensão mais adequada das NEBAS. A idéia de que são 

formados profissionais prático-reflexivos, que irão complementando sua 

formação à medida que reflitam sobre suas práticas cotidianas, cai por terra; 

                                                 

29
  Os quatro pilares da educação, de acordo com a Unesco e o Banco Mundial podem ser 

assim resumidos: 1. Aprender a conhecer - cultura geral combinada com pequeno número 
de matérias; 2. Aprender a fazer - desenvolver habilidades variadas e trabalho em equipe; 
3.  Aprender a viver juntos - aceitação do outro e das diferenças, principalmente as sociais; 
4. Aprender a ser - desenvolver auto-estima, ética, comunicação, dentre outros.  

 



 {PAGE  } 

pois não dispõem de embasamento teórico de que se possam apropriar para 

pensarem e construírem novas práticas. Enfim, concordo com Freitas (1999, 

apud Arce 2000, p.264) ao argumentar que estamos assistindo, referente à 

formação dos professores, a um neotecnicismo, com ênfase nos aspectos 

pragmáticos. Segundo o referido autor:  

A opção por esse modelo de formação atende aos princípios de 
flexibilidade, eficiência e produtividade dos sistemas de ensino, 
negando toda a trajetória do movimento dos educadores em sua 
luta pela melhoria das condições de sua formação profissional, 
retirando das faculdades/centros de educação a experiência 
construída historicamente de formação de professores e de 
produção de conhecimento na área educacional, sobre a escola, 
o ensino e o trabalho pedagógico em suas múltiplas dimensões.  

Assim, a ausência de uma formação teórica - filosófica se faz sentir 

no cotidiano escolar. A formação humana está condicionada e determinada 

historicamente. Assim, as modas, os paradigmas da competitividade, da 

adaptação ao mercado estão presentes na prática pedagógica pelas mais 

diversas vias, tornando um desafio  o desenvolvimento da reflexão crítica. 

Penso que em determinados momentos o discurso neoliberal assume 

feições progressistas. Com muita freqüência os entusiastas neoliberais 

floreiam seus discursos e indicações bibliográficas com títulos de Paulo 

Freire, Vigotysk e Piaget, para tentar maquiar suas propostas, que são muito 

diferentes das desses autores. Ao ler atentamente os documentos 

publicados pelo Ministério da Educação, em que constam tais indicações, 

não é difícil perceber a distância entre o conteúdo e  a bibliografia. 

Portanto, trabalhar na Educação Infantil parece se constituir em se 

‘remar contra a corrente’. É pertencer à faixa menos prestigiada e mais 

discriminada do magistério, e não admitir trabalho por sacerdócio. É 

pertencer a uma categoria profissional na qual o senso comum afirma não 

existir formação, mas pura e simples extensão do aprendizado materno. E, a 

despeito de todas essas angústias, é pertencer a uma categoria profissional 
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em busca de sua auto-estima, de sua valorização, reconhecimento e 

emancipação. 

Penso ainda, que o maior desafio do Programa Criança na Creche 

é, não indicar às profissionais como devem perceber as crianças, mas, 

antes propiciar as condição para que consigam romper as amarras da 

ideologia, do “óbvio” e possam ver a si mesmas, que se emancipem e 

possam lutar não só pela educação, mas, pela mudança desse estado de 

coisas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 {PAGE  } 

 

CAPÍTULO III  

3.1. A Creche Comunitária Piratininga/FME/Niterói: com a palavra, suas 

professoras 

 

 

“Crítica da sociedade é crítica do conhecimento e vice-versa.” 
Theodor Adorno 

 

 

O método de pesquisa que apóia minha dissertação é do referencial 

teórico da Teoria Critica, com destaque para o pensamento de Theodor 

Adorno, um de seus representantes.  

A Teoria Crítica refere-se, sobretudo, à defesa feita por Max 

Horkheimer (1983, p.155) , no artigo intitulado Teoria Tradicional e Teoria 

Crítica, no qual defende um  pensamento pós-cartesiano, capaz de superar  

o método matemático, um pensamento que instaura-se na vida, que busca a 

transformação da sociedade, conforme podemos verificar na afirmação  do 

referido autor: 

 

A teoria em sentido tradicional, cartesiano, como a que se 
encontra em vigor em todas as ciências especializadas, organiza 
a experiência da vida dentro da sociedade atual. Os sistemas 
das disciplinas contêm os conhecimentos de tal forma que, sob 
circunstâncias dadas, são aplicáveis ao maior número possível 
de ocasiões. A gênese social dos problemas, as situações reais, 
nas quais a ciência é empregada e os fins perseguidos em sua 
aplicação, são por ela mesma consideradas exteriores. [...] A 
teoria crítica da sociedade, ao contrário, tem como objeto os 
homens como produtores de todas as suas formas históricas de 
vida. As situações efetivas, nas quais a ciência se baseia, não é 
para ela uma coisa dada, cujo único problema estaria na mera 
constatação e previsão segundo as leis da probabilidade. O que 
é dado não depende apenas da natureza, mas também do poder 
do homem sobre ela. Os objetos e a espécie de percepção, a 
formulação de questões e o sentido da resposta dão provas da 
atividade humana e do grau de seu poder. 
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A proposta da Teoria Crítica é afirmar a teoria como lugar de 

esclarecimento e emancipação, opondo-se a toda forma de dominação. É 

questionada a suposta neutralidade científica e a dicotomia entre objetivo e 

subjetivo. A subjetividade não é algo a ser eliminado da pesquisa, mas que 

precisa ser admitida e compreendida como parte da construção dos 

significados inerentes às relações sociais que se estabelecem no campo 

pesquisado.  

Assim, neste capítulo explicito os procedimentos metodológicos 

adotados, em relação à coleta dos dados e à análise crítica dos mesmos. O 

capítulo foi organizado considerando os objetivos do meu estudo, ou seja, 

compreender as concepções das professoras de Educação Infantil atuantes 

nas Creches Comunitárias da FME/Niterói, sobre a sua própria função, 

função da instituição na qual exercem o seu ofício e, sobre a infância.   

A análise das entrevistas contém elementos do pensamento de 

Adorno, tais como educação para a sensibilização e educação para 

emancipação, dentre outros, os quais foram discutidos no segundo capítulo 

desta dissertação.   

Nesse sentido, em relação aos procedimentos teórico-metodológicos, 

a teoria está presente no método de pesquisa adotado, na perspectiva da 

práxis, tanto na elaboração dos instrumentos e procedimentos de coleta dos 

dados, quanto em sua análise.  

 

 

3.2. Procedimentos de coleta e análise dos dados  

   

Considerando que as concepções são frutos das interações e 

significações que os indivíduos inseridos na sociedade elaboram, optei pela 

realização de entrevistas semi-estruturadas com uso do gravador como 

procedimento de coleta dos dados.  

Juntamente com a gravação das narrativas, obtidas durante as 

entrevistas, utilizei uma ficha registrando os dados pessoais das 
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professoras, sujeitos de meu estudo, como idade, sexo, estado civil, tempo 

de exercício profissional no magistério, formação e a faixa etária dos alunos 

da classe com a qual trabalha. Fiz uso ainda, de um caderno de campo no 

qual foram anotadas as condições em que se realizaram as entrevistas, 

como local, hora e data. Ressalto que também utilizei como dados, as 

conversas realizadas com as funcionárias da Creche Comunitária Piratininga 

em nossas reuniões de Formação Continuada que são registradas sob a 

forma de relatórios e entregues ao Programa Criança na Creche 

FME/Niterói.   

Procurando não interferir nas narrativas dos sujeitos do estudo e, ao 

mesmo tempo, garantir a convergência das narrativas dos diferentes sujeitos 

para o mesmo universo temático, os procedimentos adotados foram os 

seguintes:  

1. Uma vez as questões propostas, relativas às entrevistas, uma após 

a outra, partindo de uma mesma seqüência, era dada às professoras, 

sujeitos do estudo, liberdade para discorrer sobre cada uma delas.  

2. Houve uma variação quanto ao tempo de duração das entrevistas, 

em razão do perfil da professora (mais ou menos falante), e ao tempo 

dedicado a cada uma das questões temáticas. No geral, as entrevistas 

duraram entre 30 minutos e 1 hora, considerando-se meu cuidado em 

solicitar às professoras sua colaboração durante seu horário de trabalho em 

sala de aula.  

O roteiro das entrevistas privilegiou três eixos básicos, a seguir: a) 

Função da Educação Infantil e da Creche Comunitária; b) Concepção de 

aluno/criança; c) Papel da professora de Educação Infantil.  

Em relação ao primeiro eixo, foram formuladas as seguintes 

questões:  

• O que você pensa a respeito da Educação Infantil? 

• Para você, qual a função da Creche Comunitária? 

• O que você sabe a respeito do papel que os pais atribuem à 

Creche Comunitária?  
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A organização do segundo eixo levou em consideração as seguintes 

questões: 

• O que as crianças mais gostam de fazer? 

• Qual o lugar ou espaço físico preferido pelas crianças na creche. 

• Quem é a criança que freqüenta a Creche Comunitária?   

 

E, finalmente, quanto ao terceiro eixo foram propostas as seguintes 

questões:  

• Para você, qual o papel da professora de Educação Infantil? Para 

você, há diferença entre ser professora desse segmento e ser professora do 

Ensino Fundamental? 

• No seu pensar, há diferença em ser professora das Creches 

Comunitárias e, das demais Instituições de Educação Infantil?   

• Qual sua opinião a respeito dos Encontros de Formação 

Continuada?  

 

 

3.3. Lócus da Pesquisa 

 

Como lócus da pesquisa foi sorteada, dentre as cinco Creches 

Comunitárias (conveniadas à FME/Niterói) nas quais realizo 

acompanhamento pedagógico, a Creche Comunitária Piratininga, a qual 

acompanho desde 2005. Como o nome indica, a referida Creche está 

localizada em Piratininga, bairro da Região Oceânica de Niterói/RJ.  

Fazem parte do seu quadro de funcionários 14 profissionais: 08 

auxiliares de creche, 02 merendeiras, 02 auxiliares de serviços gerais, 01 

diretora, 01 Professora Orientadora (PO), todos em regime de trabalho 

celetista. A diretora é licenciada em História e a Professora Orientadora é 

Pedagoga. 

A Creche Comunitária Piratininga, desde o ano de 2002 conveniada à 

Fundação Municipal de Educação de Niterói por meio do Programa Criança 
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na Creche, atende cerca de 80 crianças de 2 a 5 anos e 11 meses, 

distribuídas da seguinte forma: 

 

Ano de  

Educação Infantil 

Número de 

Crianças 

Número de Auxiliares de 

Educação Infantil 

3º ano 19 02 

4º ano 20 02 

5º ano 21 02 

6º ano 20 02 

TOTAL 80 08 

 

 

3.3.1. A Creche Comunitária Piratininga: seus aspectos históricos 

  

 

A história da Creche Comunitária Piratininga não é diferente da 

história da origem das creches comunitárias, como discutido no primeiro 

capítulo. Ela surgiu devido a ausência do Poder Público. Contudo, há uma 

diferença fundamental, ou seja, enquanto a maioria das creches 

comunitárias surgiu para atender a necessidade das mães trabalhadoras, a 

Creche Comunitária Piratininga surgiu da preocupação com a educação das 

crianças pequenas.  

Em uma de nossas Reuniões de Formação Continuada, que 

acontecem quinzenalmente às terças-feiras, tomei conhecimento da história 

da creche, durante a discussão sobre seu Projeto Político Pedagógico.  

Tudo começou em 1999, com três mães (duas delas são atualmente 

funcionárias da creche) que desejavam que seus filhos tivessem acesso à 

educação e, assim, pudessem ter um futuro melhor. Foi a diretora de uma 

escola municipal da região que, assistindo à luta das mães para 

conseguirem matricular seus filhos pequenos na Educação Infantil pública 

sem obter sucesso, sugeriu que as mesmas se organizassem com outras 
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mães e procurassem a Associação de Moradores. E, foi o que elas fizeram. 

Procuraram o então presidente da Associação de Moradores Amigos de 

Piratininga (AMAP) e, após muita luta e perseverança conseguiram dar 

início ao funcionamento da creche.  

No princípio a creche funcionava no próprio espaço da sede da 

Associação. Os moradores realizaram algumas reformas na sede para 

atender melhor às crianças, como, por exemplo, a construção de banheiros. 

Entretanto, mesmo assim as instalações ainda não eram adequadas para as 

crianças. 

No ano de 2002, a Associação de Moradores e Amigos de Piratininga 

(AMAP) celebrou um convênio com a Fundação Municipal de Educação de 

Niterói/FME, por meio do Programa Criança na Creche. A partir desse ano a 

creche passou a funcionar em uma casa alugada pela FME, onde se 

encontra até hoje. 

A casa é um sobrado de dois andares, com cômodos pequenos. No 

andar de cima estão três salas de aula (4º, 5º e 6º anos), todas com 

banheiro (não são adaptados para crianças pequenas); uma sala onde foi 

instalada a brinquedoteca; e um hall que funciona como sala de vídeo. No 

andar de baixo está o refeitório, a cozinha, a dispensa, a secretaria, uma 

lavanderia, uma sala onde está instalada a turma do 3º ano, o 

“escovodrómo”, onde as crianças escovam os dentes e fazem a higiene 

pessoal, um banheiro adaptado para Educação Infantil e o banheiro dos 

funcionários. 

A área externa possui uma varanda muito usada pela turminha do 3º 

ano, pois existe uma porta de acesso da sala para a varanda e, um pátio 

com casinha e escorrego, todos construídos por um dos diretores da 

Associação de Moradores. 

A creche funciona de 2ª a 6ª feira das 8h às 17h, e a rotina é vivida 

da seguinte forma: 

- 8h – Entrada; 

- 8h:30’ - Café da manhã; 

- 9h – Rodinha;  
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- 11h – Almoço; 

- 12h – Repouso; 

- 14h – Lanche;  

- 15h – Banho; 

- 17h - Saída.  

 

Como a creche está localizada próxima à praia, os passeios pela 

mesma fazem parte da rotina das crianças. Muitos projetos são originados 

desses passeios. 

 

 

3.4. Sujeitos da Pesquisa 

 

Dentre as oito professoras da Creche Comunitária Piratininga, sete 

participaram como sujeitos de meu estudo. É importante destacar que, 

embora atuem como professoras, são Auxiliares de Educação Infantil. Vale 

observar que o motivo dessa opção deve-se ao fato de todas serem 

professoras em suas formações iniciais. 

Com base nas entrevistas procurei entender como as professoras 

compreendem a função da creche e o papel da professora dessa etapa da 

educação. 

Sobre os dados pessoais e profissionais verificamos que as 

professoras apresentam características mais ou menos semelhantes. São 

mulheres, a maioria estudou em escola pública e, com o salário que 

recebem por seu trabalho na Creche, auxiliam no orçamento familiar. 

Com o objetivo de preservar a privacidade das professoras, sujeitos 

deste estudo, as mesmas foram identificadas por pseudônimos. 

No quadro abaixo, estão dispostas algumas características  das 

professoras, a seguir:  
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QUADRO 1 

 Caracterização das Professoras da Creche Comunitária 

Piratininga/FME/Niterói 

 

Pseudônimo 

 

Formação 

Curso 

 
 

Idade 

 
Estado 

Civil 

 
Tempo de 
experiência 
em 
Educação 
Infantil 

 
Faixa 
etária que 
atua na 
Educação 
Infantil  

 

Márcia 

 

Pedagogia 

 
33 anos 

 

casada 

 

10 anos 

 

2 anos 

 

 

Marieta 

 
 
Normal 
Superior 

 
 
 

47 anos 

 

 

Solteira 

 

 

    15 anos 

 

 

   2 anos 

Marlúcia Formação 
Professores 
Cursando 
Serviço 
Social 

 

32 anos 

 

Casada 

 

2 anos 

 

3 anos 

 

Matilde Formação 
Professores 
Cursando 
Letras 

 

23 anos 

 

Solteira 

 

2 anos 

 

3 anos 

Marta Formação 
Professores 
 

 

19 anos 

 

Solteira 

 

1 mês 

 

4 anos 

Maria Formação 
de 
Professores 
 

 

46 anos 

 

Casada 

 

2 anos 

 

4 anos 

Marina Normal 
Superior 

43 anos Casada 12 anos 5 anos 

 

 

Conforme é possível observar, no Quadro 1, a maioria das 

professoras tem mais de 30 anos e possui o Curso de Formação de 

Professores.  
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3.5. Coleta dos Dados  

 

 As entrevistas foram realizadas considerando questões semi-

estruturadas, buscando identificar os elementos de seu cotidiano 

pedagógico, conforme o roteiro adotado.30 

Sobre a pesquisa de campo, é importante ressaltar que minha 

atuação como Supervisora Pedagógica da Creche Comunitária Piratininga, 

constituiu-se ao mesmo tempo como um elemento dificultador e facilitador, 

ou seja, contraditório, na fase da coleta dos dados. Foi considerado 

dificultador no inicio, tanto para elas, quanto para mim, pois não há como 

separar a Pedagoga Marília, técnica do Programa Criança na Creche, da 

mestranda Marília, do Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal Fluminense. Apesar de, meses antes da realização 

das entrevistas, eu ter conversado  sobre  o   meu projeto de pesquisa no 

mestrado e, tranqüilizá-las a respeito de que se tratava de um trabalho 

acadêmico, não relativo ao meu trabalho profissional,  e tenha obtido uma 

excelente aceitação por parte das professoras, na hora de responder às 

perguntas, algumas professoras temeram como seriam avaliadas as suas 

respostas. Procurei, no entanto, afastar-me de todas as pré-concepções 

acerca do trabalho pedagógico, trazidas de minha condição de supervisora 

daquela creche, abri-me para aprender com as professoras, compreender 

seu potencial transformador, suas angústias e, sobretudo, entender o 

sentido de suas respostas, ou seja, preparei-me para que, aquele momento 

também fosse para repensar a minha atitude em relação a elas e  me 

modificasse. Como experiência, devo dizer que não foi fácil. No entanto, foi 

recompensador, e o resultado das entrevistas foi muito formativo. 

Por outro lado, minha atuação na Creche, lócus da pesquisa, 

constituiu-se como um elemento facilitador, pois conheço as pessoas há 

dois anos, havendo uma confiança estabelecida, sem falar que, a entrada no 

campo, muitas vezes difícil para muitos pesquisadores, foi  tranqüila para 

                                                 
30
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mim, com a aceitação e disposição de todas as professoras em relação ao 

convite para participarem da pesquisa. Somente no momento em que fiquei 

sozinha com as professoras, é que percebi o desconforto e receio que 

algumas demonstraram em responder às questões. 

A utilização do gravador causou certa inibição por parte de algumas 

professoras. Uma delas, por exemplo, muito falante em nossas reuniões, foi 

quase monossilábica durante as entrevistas e não conseguiu responder a 

todas as questões. 

As entrevistas foram realizadas durante três dias, pois apesar do 

funcionamento das salas de aula ser feito com duplas de professoras, a 

dinâmica do cotidiano da Creche envolve muito a todas, sendo difícil 

solicitar, mesmo que por algum tempo, a saída de uma professora de sala 

de aula para uma entrevista, sem que ela altere a dinâmica do trabalho 

pedagógico. 

No primeiro dia da coleta dos dados consegui realizar as entrevistas 

na sala da direção. Entretanto, apesar de ser um local mais reservado, foi 

difícil realizar as entrevistas sem interrupção. Pois o telefone tocava e, a 

todo o momento alguém entrava na sala para atendê-lo. Nesses momentos, 

parávamos a entrevista e a professora, muitas vezes, perdia a linha de 

raciocínio, mesmo retornando sua narrativa com o uso do gravador. 

No segundo e, após, no último dia de entrevistas, optei em realizá-las 

na varanda, que fica localizada perto do pátio. Dessa forma, não houve 

nenhum tipo de interrupção. Sempre havia crianças no pátio, mas foi melhor 

conviver nesse momento com a algazarra das crianças, do  que com a  

interrupção dos adultos. 

Três das professoras se emocionaram ao falar sobre sua função 

como professoras de Educação Infantil. Analisei esse fato como uma 

necessidade de desabafo das mesmas, pois na correria do dia-a-dia não 

sobra espaço para que isso aconteça. 

Após a coleta dos dados, enfrentei os momentos da transcrição das 

entrevistas que foi, em minha opinião, a mais difícil e demorada parte da 

pesquisa. Se no primeiro dia de entrevistas foi o mais difícil devido às 
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interrupções, foi o melhor para a realização da transcrição. Diferentemente 

dos demais, pois ao ar livre o gravador captou os mais diversos sons do 

ambiente, sobretudo a algazarra das crianças. 

Concluída a transcrição e organização dos dados, procurei responder 

às questões principais de meu estudo, ou seja, o que as professoras 

pensam a respeito da função da Educação Infantil/Creche Comunitária, a 

respeito da infância e da função da professora de Educação Infantil? 

No próximo item os dados estão analisados com base na Teoria 

Crítica, com ênfase no pensamento de Theodor Adorno, considerando os 

objetivos e as questões propostas para o estudo, sob a ótica dos próprios 

sujeitos que vivem e também constituem suas identidades no cotidiano da 

Creche Comunitária Piratininga/FME/Niterói.  

 

 

3.6. A análise dos Dados  

 

 As palavras desempenham um papel central não só no 
desenvolvimento do pensamento, mas também na evolução 

histórica da consciência como um todo. Uma palavra é um 
microcosmo da consciência humana. 

Vygotsky 

 

 

Nesta parte da dissertação são apresentados os resultados 

referentes à análise das entrevistas realizadas com as sete professoras da 

Creche Comunitária de Piratininga conveniada ao Programa Criança na 

Creche, da Fundação Municipal de Educação de Niterói.  

As narrativas das professoras foram agrupadas, considerando os três 

eixos propostos no roteiro de entrevista.  O primeiro eixo versa sobre como 

as professoras entendem a função da Creche Comunitária e da Educação 

Infantil. O segundo eixo é sobre quais são suas concepções de infância; 

como as professoras consideram as crianças matriculadas na Creche 
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Comunitária Piratininga/FME/Niterói. O terceiro, e, último eixo, versa sobre 

como as professoras entendem o seu próprio papel na Creche estudada.  

 Dessa forma, procurei contemplar as concepções sobre a 

Educação Infantil, apropriadas com base na compreensão e percepção com 

as quais as professoras elaboram suas experiências na Creche Comunitária 

Piratininga/FME/Niterói.    

 
 
 

3.7. A função da Creche Comunitária e da Educação Infantil segundo 
suas  professoras 

 
 

 
Escola é 

o lugar onde se faz amigos, 
não se trata só de prédios, salas, quadros, 

programas, horários, conceitos. 
Escola é, sobretudo, gente, 

gente que trabalha, que estuda, 
que se alegra, se conhece, se estima. 

O diretor é gente, 
O coordenador é gente, o professor é gente, 

o aluno é gente, 
cada funcionário é gente. 

E, a escola será cada vez melhor 
na medida em que cada um 

se comporte como colega, amigo, irmão. 
Nada de ‘ilha cercada de gente por todos os lados’. 

Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir 
que não tem amizade a ninguém 

nada de ser como o tijolo que forma a parede, 
indiferente, frio, só. 

Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, 
é também criar laços de amizade, 

é criar ambiente de camaradagem, 
é conviver, é se ‘amarrar nela’! 

Ora, é lógico, 
numa escola assim vai ser fácil 

estudar, trabalhar, crescer, 
fazer amigos, educar-se, 

E, ser feliz. 
 

(A Escola, Paulo Freire) 
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Como apresentado no primeiro Capítulo, a mais antiga função da 

educação de crianças pequenas era o suprimento de cuidados e proteção 

às crianças pobres, órfãs e abandonadas, ou seja, uma concepção 

assistencialista. Na análise das entrevistas, pude perceber que essa 

concepção ainda é presente. Sendo apresentada, por exemplo, na fala da 

professora Marta, assim “A função da Creche é tomar conta das crianças 

enquanto seus pais não estão em casa. A função da creche é dar 

alimentação e outros cuidados”.     

A professora Marta, além de ser a mais jovem da equipe (19 anos), 

também estava há apenas 1 mês na creche à época em que a entrevistei. 

Ela concluiu, no final de 2006, o curso de Formação de Professores. A 

concepção assistencialista apresentada pela referida professora, a respeito 

da função da instituição de Educação Infantil, me faz refletir sobre a 

formação de professores que lhe foi oportunizada, pois a mesma não revela 

uma postura crítica. É imprescindível fazermos a pergunta adorniana: 

“Educação para quê?”. Adorno (1995, p. 140) nos afirma a importância de 

pensarmos sobre a formação, realizando esse questionamento. Segundo o 

referido autor: 

 
Quando sugeri que conversássemos sobre: ‘Formação – para 
quê?’ ou Educação – para quê?´, a intenção não era discutir 
para que fins a educação ainda seria necessária, mas sim: para 
onde a educação deve conduzir? A intenção era tomar a 
questão do objetivo educacional em um sentido muito 
fundamental, ou seja, que uma tal discussão geral acerca do 
objetivo da educação tivesse preponderância frente à discussão 
dos diversos campos e veículos da educação.  

 

Nesse sentido, pensar a formação dos professores de Educação 

Infantil requer pensar os sentidos da educação, buscando, com base na 

reflexão crítica, discutir as concepções que foram socialmente atribuídas à 

Educação Infantil.   

A professora Maria, que atua em dupla de trabalho com a professora 

Marta, ao contrário dessa, concluiu o curso de Formação de Professores há 
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25 anos, não retornando mais à escola como estudante, embora deseje 

cursar um curso de nível superior.  

A professora Maria demonstrou dificuldade ao responder quanto à 

função da creche para ela. Considerei melhor não insistir inicialmente, 

retornando à mesma por diversas vezes em outros momentos da entrevista. 

Ao final da entrevista, após minutos de silêncio, a mesma respondeu que “A 

função da creche é educar, pois, as crianças chegam aqui sem saber nada”.   

Ao mesmo tempo em que, a professora Maria afirma, quanto à função 

da creche, ser a de educar, sua concepção de educação vincula-se 

diretamente ao que Adorno (1995a) denomina de “modelagem de pessoas”. 

Pois, considera que as crianças não “sabem nada” e o professor deverá 

modelar esse ser, registrando conhecimentos como se a criança fosse uma 

‘tabula rasa’.  

A professora Márcia, revelou outra concepção da creche. Dessa vez, 

como sendo um ‘mal necessário’, a seguir: 

 
“Eu, como mãe posso dizer que o ideal para a criança pequena 
é que fique ao lado de quem a gerou. A creche é um mal 
necessário, pois muitas mães, assim como eu, passam o dia 
inteiro trabalhando e não têm condições de educar e criar seus 
filhos, havendo como opção somente deixar que outros cuidem. 
Acho que a função da creche é dar as melhores condições para 
que as mães possam deixar seus filhos tranqüilamente, sabendo 
que aqui eles serão bem cuidados, bem alimentados e bem 
educados. Mas, existem mães que não precisam da creche, que 
chegam aqui para buscar os filhos com biquíni debaixo da roupa, 
ao invés de estarem com seus filhos, passam o dia inteiro na 
praia, deixando os filhos com a gente. Se eu pudesse estaria 
agora com meu filho e não trabalhando”.     

 
Podemos observar pela fala da professora Márcia, que ela não está 

falando como professora, mas, sim como mãe. Pois, é assim que ela inicia 

sua fala, nos levando a pensar sobre a dificuldade do educador se assumir 

como profissional de educação. Devemos considerar que essa dificuldade 

se constituiu historicamente, pois, como também discutido no Capítulo I, a 

educação para crianças pequenas surgiu sob fortes princípios da 

maternagem, ou seja, para educá-las era necessário ser mulher, ter carinho 
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e cuidados de mãe. Contudo, a fala da professora Márcia nos remete à 

questão da formação, pois se observarmos o Quadro 1, verificamos que a 

professora Márcia é a única professora que tem o Curso de Pedagogia, 

formação exigida para o cargo de Professora Orientadora o que, não a 

impede de considerar a função da creche comunitária como um espaço 

restrito aos cuidados dispensados às crianças. Sinto-me instigada a 

questionar sobre o seu lócus de formação. Contudo, devemos entender que, 

a formação não se dá apenas no espaço formal da educação, pois, de 

acordo com Adorno (1995a, p. 142) “A formação não é outra coisa do que a 

cultura pelo lado de sua apropriação subjetiva”. Posto que a formação 

refere-se à apropriação subjetiva da cultura, e que a mesma pode dificultar a 

constituição do indivíduo autônomo, a adesão do indivíduo à ideologia, ao 

senso comum, acaba por ser facilitada. Nesse sentido, o que fica 

evidenciado é a pseudoformação31, quando o pensamento e a reflexão 

critica são impedidos. Há um déficit na sua formação, ou seja, uma “(...) 

perda da capacidade de viver experiências formativas”, conforme Adorno 

(1995a, p. 26). 

Devo ressaltar, ainda, que a faixa etária das crianças da turma na 

qual a professora Márcia atua é de dois anos, ou seja, são as crianças 

menores da creche, corroborando-se a idéia de que quanto menor a criança 

for, mais próximas serão as práticas da maternagem e do trabalho 

doméstico, conforme assinalado por Cerisara (2002, p.61), da seguinte 

maneira: 

 
As práticas profissionais que o trabalho com crianças de 0 a 6 
anos exige das auxiliares de sala e das professoras que estão 
próximas às práticas de maternagem e ao trabalho doméstico 
quanto menores as crianças, o que acaba por potencializar a 
dificuldade para diferenciar o que é profissional, e o que não é. 

 
Observei também, nas falas das professoras Marieta, Matilde e 

Marlúcia pontos semelhantes que indicam a função da creche como uma 

instituição de educação não somente para a criança, mas também para  
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outros, como pais, comunidade, funcionários, dentre outros. A professora 

Marieta, afirma que a creche é importante para: 

 
“Ajudar aos pais a socializar essa criança, fazer com que ela 
aprenda a viver no mundo, a se defender, a ter autonomia, a ter 
respeito, respeitar os outros e a si mesma, respeitar os pais, os 
professores. Enfim, a creche é como se fosse o lar da criança, 
onde ela pode se sentir segura e,  aprendendo muitas coisas 
para ela futuramente. Educação Infantil é trabalhar com a 
criança o todo, o corpo, a psicomotricidade, o brincar, o respeitar 
ao amigo, trabalhar a socialização. Tudo isso é educação, 
fazendo com que ela conheça a si própria e saiba respeitar os 
outros amiguinhos; não morder, não bater no amigo. Todas 
essas coisas estão ligadas à educação da criança”. 

 
 

A referida professora compreende a creche como um espaço de 

socialização e de auxílio aos pais na formação da mesma, aproximando-se 

do que preconiza a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional (Lei 

9394/1996, em seu Art. 29), sobre a Educação Infantil, definindo-a  como 

primeira etapa da educação básica e que tem por finalidade o 

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

aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da 

família e da comunidade.  

Nesse sentido, diferentemente da concepção expressada pela 

professora Márcia, ou seja, como um “mal necessário”, a professora Marieta 

pensa a função da creche como  complementação e não como substituição 

da família. Ainda nessa lógica de raciocínio, a professora Matilde  

considerada a Educação Infantil como sendo: 

  

“(...) um complemento de casa, é trabalhar junto com a família, 
orientar os pais. É importante, mas só pode ter crescimento com 
a ajuda da família. Sempre atuei com Educação Infantil. Para 
mim, Educação Infantil é a base de tudo, a formação do caráter 
da criança, na escola, na família, é a raiz.”  
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A professora Matilde revela, na afirmação acima, que a creche, além 

de ser um espaço de complementação da ação familiar, deve ser também  

um espaço de orientação e de trabalho junto à família.  

Da mesma forma, a professora Marlúcia também indica que a função 

da creche não se restringe à educação das crianças, afirmando que sua 

função é a “(...) de educar. Educação tanto para as crianças, quanto para as 

pessoas que estão de fora. Toda base da creche é educação”. Dessa 

maneira, a referida professora concebe a Educação Infantil como sendo:   

 

“(...) a busca de conhecimento tanto para as crianças quanto 
para a gente também. É aprendizagem, a gente ensina, mas 
aprende muito com elas. Eu aprendo mais com elas do que elas 
aprendem comigo. As colegas falam: ‘ai que rotina’. Para mim 
não é. Cada dia para mim é diferente, eu sempre falo que para 
mim é muito diferente. Muitos vêm a educação  como se 
fossemos  detentores do saber e a criança está ali somente para 
aprender. É claro que a gente pesquisa, mas, não existe nada 
fechado no conhecimento”. 

 
 

A professora Marlúcia concebe a Educação Infantil como busca de 

conhecimento e que essa busca não é vertical. Ao afirmar que  as ‘colegas 

reclamam da rotina’, ela refere-se às outras professoras que não 

conseguem diferenciar cada dia, para se apropriarem dele com o prazer  da 

descoberta.  

Dos sete anos em que a professora Marlúcia exerce o magistério, 

dois anos foram dedicados à Educação Infantil. Ela narra que, quando 

chegou, em 2005, à Creche Comunitária Piratininga, sentiu-se desesperada 

e despreparada para atuar nessa etapa da Educação. Porém, segundo ela:    

 
“Aprendi muita coisa aqui, ‘quebrei a cabeça’ no começo, hoje 
tenho a cabeça mais aberta.   A Educação Infantil agora é um 
novo mundo, uma nova experiência, porque até então eu ficava 
perdida em saber o que era Educação Infantil. Eu tinha outro tipo 
de conceito a respeito do que era Educação Infantil. Para mim 
Educação Infantil era você chegar na sala, botar todo mundo 
sentadinho na cadeira, agora vamos brincar de massinha, traçar 
o risquinho, passar por cima, aquela coisa toda. E agora eu vi 
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que não é nada disso. Antes, Educação Infantil é você chegar, 
saber trabalhar, é saber ser criativa, saber o que você pode tirar 
dessa criança e o que você também pode acrescentar. Para 
mim, Educação Infantil é tudo isso”.     

 
 

A referida professora, expressa em seu depoimento acima, o quanto 

a Educação Infantil constituiu-se como um desafio para si, descrevendo a 

dificuldade que foi  entender e construir uma concepção sobre essa etapa 

da educação e, essa dificuldade, sem dúvida, é marcada pelas diferentes 

funções sociais que a Educação Infantil percorreu em  sua trajetória 

histórica. Essas funções, segundo o Fórum Permanente de Educação 

Infantil do Espírito Santo (2002, p.43):   

 
(...) oscilam entre o assistencialismo caracterizado por um 
atendimento restrito às concessões médico-higiênico–nutricional 
e/ou a um modelo de educação compensatória/preparatória 
referenciado na escolaridade posterior, podendo chegar a um 
caráter pedagógico que contempla uma visão mais abrangente 
do processo ensino-aprendizagem32.     

 
Entretanto, com todas as dificuldades que Marlúcia enfrentou para 

apropriar-se da Educação Infantil, podemos verificar que o processo ensino-

aprendizagem significa para ela, atualmente, um processo de emancipação, 

pois, de acordo com seu depoimento, liberta o professor da figura detentora 

do conhecimento, recriando a figura do mediador, o professor como sendo 

aquele que aprende com sua turma também.    

A professora Marina, afirmou que a função da Educação Infantil “(...) 

é a de socializar as crianças que chegam, buscando a criatividade delas. É 

construir a autonomia com elas, valorizar sua auto-estima”.  

Dentre as entrevistas analisadas, podemos verificar que as 

professoras Marieta, Marlúcia e Marina, concebem que a função da 

Educação Infantil é a de promover ações intencionalmente orientadas no 

sentido de oportunizar o desenvolvimento das crianças em seus aspectos 

físico, cognitivo, social e afetivo. 
                                                 

32 Educação Infantil: identidade em construção. In: Educação Infantil construindo o presente,     

Movimentos Interfóruns de Educação Infantil do Brasil, UFMS, 2002.  
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Ressalto que, embora tenha proposto no roteiro da entrevista, uma 

distinção entre a “Função da Educação Infantil” e “Função da Creche 

Comunitária”, foi interessante perceber que as professoras não 

apresentaram distinção em suas respostas. Devo afirmar que tal fato me 

surpreendeu, pois, as funções foram separadas no roteiro, objetivando 

apreender como elas percebem o espaço Creche Comunitária e, se o 

mesmo se diferencia da percepção sobre Educação Infantil.  No cotidiano do 

trabalho pedagógico é possível afirmar que as professoras percebem a 

Educação Infantil como espaço de preparação para o Ensino Fundamental, 

e a Creche Comunitária como espaço de assistência às crianças. 

Entretanto, tal percepção não se confirmou nas narrativas das professoras 

nas entrevistas. 

Quando indaguei às professoras o que elas sabiam a respeito de qual 

papel os pais atribuem à creche, elas foram unânimes em dizer que os pais 

a percebem como depósito, como um espaço de assistência e não de 

educação. Contudo, analisando algumas das respostas, verifiquei que as 

próprias professoras privilegiaram em suas falas a questão da assistência; 

dos cuidados restritos às necessidades biológicas, como higiene, saúde, o 

que é possível observar na fala da professora Marieta, a seguir:  

 

“Alguns pais vêm a creche, infelizmente, assim como um 
depósito, onde eles jogam, não procuram saber como é que foi o 
dia da criança, como ela está se comportando. Às vezes não 
ajudam, não olham a criança para saber se ela está com a unha 
limpa, se está com piolho, se está precisando de um remédio, 
até mesmo um remédio de gripe, muitos pais não olham isso, 
não se preocupam em  levar a criança ao médico, às vezes a 
criança está doente e não tem a responsabilidade de olhar a 
criança, larga para lá. Às vezes, a gente vê que a criança está 
com febre, liga para o pai e ele nem percebeu que a criança 
estava doente, e que a criança  veio doente. A gente é que se 
preocupa mais com a criança. Eles vêm a creche como um 
depósito.” 

 
 

Esta dissertação não objetivou identificar as concepções dos pais 

sobre as funções e objetivos da instituição de Educação Infantil. Ao formular 
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tal pergunta às professoras, objetivei compreender como elas percebem a 

visão dos mesmos em relação à creche. Interpretei a unanimidade 

encontrada nas respostas das professoras, como um sentimento de 

desvalorização de seu trabalho diante dos pais, o que, não quer dizer, 

necessariamente, que os mesmos considerem a creche como um 

“depósito”.  

Dentre as professoras, sujeitos deste estudo, ao responderem sobre 

o que pensam a respeito da função da  Educação Infantil, nenhuma delas 

abordou a relação  entre o educar e cuidar.  

Compreendendo que a Educação Infantil envolve simultaneamente 

esses dois processos de maneira complementar e indissociável, optei por 

perguntar o que as professoras pensam a respeito da questão cuidar e 

educar.  Quando perguntadas sobre essa questão, uma professora preferiu 

não responder e, as outras não conseguiram estabelecer a relação, sob uma 

perspectiva pedagógica, conforme as falas a seguir: 

 

“Educar e cuidar. Para lidar com uma criança não é igual ao 
tratamento a um adulto, tem que ter muito carinho.” (Professora 
Marta) 
 
“A gente faz o papel de mãe e de pai; a gente dá carinho, amor; 
a gente faz o que pode, não vamos substituir a mãe, acho que 
elas não têm esse carinho em casa e se apegam muito à gente.” 
(Professora Maria) 
 
“Cuidar a partir do momento que uma mãe coloca um filho na 
creche (às vezes nem são todas). Acho que ela espera que ele 
seja cuidado da melhor maneira possível, que aqui existam 
profissionais que façam isso. Às vezes você nem encontra, a 
partir do momento que você entra numa instituição, tendo creche 
para tomar conta, tomar conta não, você tem que saber cuidar, 
tem que saber realmente o que você está fazendo. E educar é 
passar o que você está aprendendo, o que vivencia todo 
dia.”(Professora Marlúcia) 
 
“É fundamental, não concordo com creche o dia inteiro, não 
temos condições para criar nossos filhos. Cuidar e educar. Ah, a 
gente cuida mais do que os pais.” (Professora Matilde) 
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As falas acima demonstram que, sob a ótica dessas professoras, 

cuidar e educar se referem a dois aspectos distintos. Além dessas, apenas 

duas professoras, apontaram que o educar e o cuidar são aspectos 

interligados. Contudo, uma professora apesar de afirmar que são 

indissociáveis, ela os separa no momento em que os explica, sobrepondo o 

educar sobre o cuidar, como a sua narrativa abaixo:  

 
“Os dois [o cuidar e o educar] caminham coladinhos. O professor 
tem que saber até onde vai o cuidar. Você cuida, mas não faz a 
parte dos pais. Educar é o papel do professor, ambos caminham 
juntos, mas, você não é a mãe da criança; você acaba cuidando 
mais do que educando, deixa até chamar de mãe, o cuidar 
acaba sendo o peso maior, mas a parte do educar tem que ser 
muito maior.” (Professora Marina) 
 
 

Outra professora, em sua resposta, não apresenta essa distinção, 

conforme observado a seguir:  

 

“É uma questão ligada à outra, porque a criança vai sendo 
educada para saber se vestir, saber se alimentar direito, então 
uma coisa está ligada à outra. É uma educação em que a 
criança vai aprender mais tarde se defender, a se alimentar 
direito, vai aprender a tomar banho, a cortar as unhas. Então, é 
uma maneira da creche estar educando a criança.” (Professora 
Marieta)   

 

Entretanto, analisando sua afirmativa, é possível afirmar que, apesar 

de  não realizar distinção entre o cuidar e o educar, a professora Marieta, ao 

contrário da professora Marina, estabelece uma sobreposição do cuidar 

sobre o educar, ao estabelecer essa relação com base na premissa de que 

o caráter educativo se realiza na constituição de comportamentos, como 

“saber se vestir”, “saber se alimentar”, dentre outros. Sem, no entanto, 

atribuir sentido a esses cuidados, ampliando seu significado pedagógico e, 

compreendendo a relação cuidar e educar como sendo uma rede tecida por 

aspectos afetivos, emocionais e cognitivos, envolvendo pensamento, 
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reflexão e planejamento. Assim, “O cuidado não é mais restrito às 

necessidades biológicas, mas também integrado às questões afetivas”.33  

Os cuidados devem estar repletos de sentidos, de comunicação 

humana entre o adulto e a criança, nos quais há uma troca profunda de 

sentimentos e, portanto, de organização mental, de estruturação interior, de 

formação da auto-imagem, dentre outros aspectos. 

Outro aspecto a ser ressaltado, é que a maioria das professoras 

destacou a função socializadora da Educação Infantil. Contudo, observei 

que a maioria das professoras, entende a socialização apenas como o 

convívio social e a ampliação dos relacionamentos, nos quais a criança 

deixa de relacionar-se apenas com a família, constituindo outros laços 

afetivos e de amizades.    

Não foi possível perceber uma concepção mais ampla do caráter 

socializador da Educação Infantil, compreendendo-a como um processo em 

que a criança apropria-se do repertório sócio-cultural  da sociedade na qual 

está  inserida, integrando-se a outras pessoas e ao meio físico. Entendo que 

a socialização na Educação Infantil deva ir além da dimensão do contato 

social. Pois, é por meio das experiências formativas, do contato, do convívio, 

do desenvolvimento da reflexão, que se possibilita a formação humana e, os 

professores, na perspectiva emancipadora, não só transformam a 

informação em conhecimento, mas, também desenvolvem a consciência 

crítica, formam pessoas, pois, segundo Adorno (1995a, p.121) “A educação 

tem sentido unicamente como educação dirigida a uma auto-reflexão 

crítica”. 

Concluindo a análise do primeiro eixo da entrevista, constatamos que 

a concepção sobre a função da Creche Comunitária e da própria Educação 

Infantil, apresentada nas respostas das professoras da Creche Comunitária 

Piratininga,  ainda está em processo de elaboração. Há uma forte 

sobreposição do cuidar sobre o educar, tornando complexo o entendimento 

de como os dois aspectos se constituem em um processo indissociável. O 
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cuidar, ação principal que caracteriza o trabalho da Creche, observada nas 

respostas das professoras, demanda ser analisada e reconsiderada, tanto 

no sentido de encarregar-se do outro, quanto de observar, refletir, pensar. 

Contudo, podemos afirmar que, apesar da concepção sobre a função 

da Educação Infantil estar em processo de elaboração para as professoras, 

sujeitos deste estudo, não quer dizer que elas não apresentem apropriação 

conceitual sobre o seu espaço de trabalho, mas, pode significar que esse 

espaço está constituindo-se, formando-se. A própria nomenclatura 

“CRECHE”, apesar de atender a faixa etária de 2 até 5 anos, apresenta uma 

forte representação do quanto esse espaço ainda está por se definir, não 

somente para as professoras, sujeitos deste estudo, mas, para todos os 

envolvidos no processo de elaboração da identidade da Educação Infantil.  

No próximo item será apresentada a análise das entrevistas sobre  

“Qual a concepção que as professoras têm sobre as crianças que 

freqüentam a Creche Comunitária Piratininga/FME/Niterói”.   

 

 

3.8.Concepção de infância das professoras da Creche Comunitária 

Piratininga/FME-Niterói  

 

Esta menina tão pequenina 
quer ser bailarina. 

Não conhece nem dó nem ré, 
Mas, sabe ficar na ponta do pé. 

Não conhece nem mi nem fá, 
Mas, inclina o corpo para cá e para lá. 

Não conhece nem lá nem si, 
Mas, fecha os olhos e sorri. 

Roda, roda, roda, com os bracinhos no ar 
e não fica tonta nem sai do lugar. 

Põe no cabelo uma estrela e um véu 
e diz que caiu do céu. 

EsSa menina tão pequenina 
quer ser bailarina. 

Mas, depois esquece todas as danças 
e também quer dormir, como as outras crianças. 

(A bailarina – Cecília Meireles) 
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Como verificado anteriormente, as professoras foram unânimes em 

considerar que, os pais atribuem à função da creche como local em que 

‘depositam’ seus filhos para que elas possam tomar conta, enquanto eles 

trabalham. Verificamos ainda, que embora, elas tenham comentado 

ressentidas em relação à opinião que julgam ser dos pais, algumas das 

professoras entrevistadas consideram que estão na creche para tomar conta 

das crianças. Isso aparece explicitamente na fala da professora Marta, 

quando ela afirma que a função da creche “É tomar conta das crianças 

enquanto seus pais não estão em casa”.  Cabe-nos perguntar agora: “Como 

as professoras percebem essas crianças?”  

Como iniciamos destacando a fala da professora Marta, a respeito da 

função da creche, vejamos agora como ela define o perfil das crianças que 

ela atende. Segundo a professora Marta: “São crianças de classe baixa que 

não tem muita higiene em casa”.  

Marta define o perfil das crianças que freqüentam a creche, 

ressaltando o caráter sócio-econômico dessas.  

Muitas professoras conhecem a realidade das crianças matriculadas 

na creche, bem de perto, pois como a maioria mora na comunidade, sabem 

muitas histórias que as mesmas trazem.  

Para ilustrar essa situação de pobreza, certa vez, uma professora de 

outra creche comunitária me contou a história do menino que rasgava 

papéis. Não podia ter um papel na parede, na mesa que o menino rasgava 

compulsivamente. A creche chegou a solicitar apoio de uma das psicólogas 

do Programa Criança na Creche/FME/Niterói e, por meses não foi obtido 

nenhum resultado com a criança. Os papéis eram escondidos, pois, 

ninguém conseguia controlar a reação agressiva da criança. Foi quando, ao 

visitar a casa dessa criança, uma funcionária da creche descobriu o porquê 

da reação que a criança apresentava diante do papel. O menino, de três 

anos, era o caçula de oito irmãos. Na casa só havia uma cama para 

acomodar todos e, como o caçula urinava na cama, a mãe o acomodava 

toda noite em papéis velhos e jornais.      
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Temos também a triste história do menino que tinha pavor de açúcar 

refinado, pois seu pai drogava-se na sua frente e para o menino não tocar 

na droga, dizia-lhe que açúcar era perigoso. Outra triste história de uma 

menina, de dois anos de idade, que chegou certa manhã muito quieta e, a 

professora observou que sentia ardência ao urinar. Investigado o caso, foi 

descoberto que seu irmão, um adolescente de 13 anos, a havia molestado 

sexualmente. Quando a mãe foi convidada para conversar a respeito, a 

menina apanhou em casa por ter contado à professora.  

É muito difícil falar em falta de higiene, quando algumas casas não 

possuem banheiro para suas necessidades básicas. As professoras, tanto 

da Creche Comunitária Piratiniga (FME/Niterói), como também de outras 

instituições, nos narram constantemente que a creche é, para algumas 

crianças, o único lugar em que são higienizadas e recebem alimentação. 

São tantas histórias, histórias de abandono, de maus-tratos, de 

molestações, de miséria. Esta dissertação seria, sem dúvida, infinita se eu 

registrasse toda essa barbárie. 

Os profissionais das Creches Comunitárias lutam incansavelmente, 

para que tal quadro se modifique. Todos os casos são levados ao Conselho 

Tutelar e há acompanhamento dos profissionais do Programa Criança na 

Creche, como Assistentes Sociais e Psicólogos. Essas histórias também são 

levadas às reuniões de formação continuada, com o objetivo de refletirmos 

sobre a barbárie que atinge nossa sociedade atual, buscando sua 

superação por meio da sensibilidade e do pensamento crítico.  

Contudo, para a maioria das professoras entrevistadas, (quatro 

professoras) a criança matriculada na creche é criança com grande carência 

afetiva. Segundo essas professoras, muito mais do que carentes de uma 

alimentação adequada, ou qualquer outro tipo de assistência, elas sentem 

falta de carinho. Segundo a professora Marlúcia, a maioria das crianças que 

freqüenta a creche:    

 

“(...) é muito dependente. Elas precisam muito de carinho. Por 
exemplo, uma determinada criança ficou na minha turma eu 
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fiquei pensando: meus Deus como eu vou lidar com essa 
criança, sabendo  de quem ela era filho! E ela é uma criança que 
está me conquistando. Todo mundo sabe que é somente um 
banho por dia, mas na sexta-feira eu dou três banhos nela 
porque sei que é um carinho, porque sei que no final de semana 
ele não vai ter. As crianças que passaram por mim são carentes, 
nem todas são carentes de comida, mas, de carinho a maioria 
é.”  

 
 

A professora Marlúcia se refere a essa criança, um menino de quatro 

anos, cujo pai  é muito temido na região, por envolvimento em  ações 

ilegais. Esse menino chegou à creche em 2006 apresentando 

comportamentos atípicos de uma criança de sua idade (na época com três 

anos de idade). Era muito agressivo, causava muito transtorno à creche, 

sendo rejeitado, à época, por suas professoras. Por isso, Marlúcia narra o 

desespero ao lidar inicialmente com ele em sua turma. No entanto, ela não 

se negou a viver a experiência com essa criança, pois, ela precisava ser 

acolhida, precisava ser cuidada, precisava ser incluída.  

Não é possível excluir do convívio da creche, uma criança excluída 

pela sociedade, ela não pode ser culpabilizada pelas ações bárbaras do pai, 

nem tampouco cabe à creche realizar um julgamento sobre essas ações, 

considerando que, segundo Adorno (1995a, p.167) “(...) os pais com que 

temos de lidar são, por sua vez, também produtos desta cultura e são tão 

bárbaros como o é esta cultura”  

A barbárie existente na casa dessa criança e, que acaba por vezes se 

fazendo presente na creche, não pode determinar o que um menino de 

quatro anos será daqui à sua fase adulta. Penso que não nos cabe olhar 

para um futuro e predeterminá-lo. Penso que nos cabe agora acolher esse 

menino, tal como fez a professora Marlúcia. Atualmente, professora e aluno 

vivem momentos de sensibilidade e conquista mútua. Adorno (1995a,p.162) 

considera que o processo educacional, deve ser impregnado de 

sensibilidade, desenvolvendo nas pessoas tal delicadeza que se 

envergonhem “(...) acerca da dureza existente no princípio da cultura”.        
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Da mesma maneira da professora Marlúcia, outras professoras, 

também concebem a criança que freqüenta a creche, como uma criança que 

necessita de carinho. A professora Matilde afirma que as crianças são 

“Carentes afetivamente” e, a professora Márcia considera que “São crianças 

pobres, precisam de carinho, orientação e cuidados”.    

Em contrapartida, a professora Marina, destaca a questão da 

afetividade, mas procura não distinguir se as crianças que freqüentam a 

creche são pobres ou não.  Assim, segundo ela: 

 

“Essa criança não tem diferença das outras, sendo pobre, sendo 
rica. Eu já fui professora de escola particular também e posso 
dizer que as crianças com maiores condições, também sentem 
falta de carinho. É, claro que algumas têm um mundo mais 
letrado, vêm os pais lendo e, a nossa criança não tem. Mas toda 
criança é afetiva. Já trabalhei nos dois lugares e as duas sentem 
falta de carinho.  Não vemos tanto o caso dos maus tratos nas 
escolas particulares, mas para mim, todas as crianças são 
iguais.”   

 
 

A professora Marina não nega que existem diferentes infâncias, 

quando aborda a questão dos maus tratos, que é muito mais comum para as 

crianças mais pobres e, a questão de mais oportunidades existentes para a 

criança que tem, nas palavras da professora, um “mundo letrado”. As  

histórias  de  vida e as  experiências  de crianças oriundas  de famílias mais 

pobres  são  diferentes  de  outras  crianças  com melhores condições 

culturais, sociais e econômicas. Entretanto, o que a professora Marina 

afirmou é que, independentemente da condição social da criança, a 

afetividade deve ser o centro das relações no desenvolvimento da infância. 

Quando ela afirma “Para mim todas as crianças são iguais”, nos  remete à 

questão de pensar a Educação Infantil de forma inclusiva, como direito de 

todas as crianças, lhes oportunizando   experiências significativas e 

formativas.  

Por outro lado, a professora Marieta demonstrou certa hesitação ao 

responder, logo de início, sobre sua concepção de quem é a criança que 
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freqüenta a creche. Foi necessário que saltássemos essa questão e, a 

retomássemos  em outro momento. Ao final da entrevista retornei à questão. 

A professora Marieta, então, afirmou assim:      

 
“Muitas crianças têm dificuldade em se separar do lar para 
freqüentar a creche, muitas choram bastante, e muitos pais não 
conversam. Quando a criança chora bastante e os pais não 
conversam, eu peço à mãe que explique que elas não foram 
abandonadas, que a criança não foi jogada, que ela precisa 
trabalhar, e que elas precisam ficar e ela vai voltar para pegá-la, 
que a mãe está deixando aqui por necessidade, porque precisa 
trabalhar. A criança precisa desse cuidado da mãe explicando o 
motivo de estar sendo deixada aqui.” 

 

A professora Marieta, não deixou bem clara qual é a sua concepção 

sobre as crianças que freqüentam a Creche Comunitária Piratininga. No 

entanto, ficou evidente que sua concepção sobre a função da creche 

comunitária localiza-se no campo do atendimento, da assistência. Apesar de 

suas respostas no primeiro eixo deste estudo não corresponderem à referida 

concepção, sua fala agora está mais próxima da creche como “mal 

necessário”, próxima à concepção apresentada por sua colega, professora 

Márcia, pois orienta aos pais das crianças “que choram”, a lhes explicarem 

porque estão  deixando-as, ou seja, porque precisam trabalhar. Assim, a 

própria professora corrobora, com a visão de que pensa terem os pais, ou 

seja, de que a função da creche é de assistência.    

No entanto, a resposta que considerei mais reveladora foi a da 

professora Maria. Segundo ela, as crianças que freqüentam a creche “São 

crianças carentes de tudo dentro de casa, algumas têm necessidade de 

alimentação, mas são muito mais carentes de brincar”.  

Se entendermos a brincadeira como uma atividade fundamental para 

a criança, sobretudo na Educação Infantil, desenvolvendo-a em seus 

aspectos morais, intelectuais, sociais, físicos e afetivos, não há possibilidade 

de ignorarmos o brincar, como uma forma privilegiada de conhecimento.    
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Quando perguntei às professoras sobre o que as crianças mais 

gostam de fazer na creche, e qual o lugar/espaço preferido delas, todas as 

professoras foram unânimes em incluir o brincar em suas respostas: 

 
“Elas gostam muito de conversar e brincar.” (Professora Maria). 
 
“A alegria delas é brincar, correr. Se deixar, elas não fazem mais 
nada a não ser brincar.” (Professora Márcia)  
 
“O melhor momento para elas é quando podem brincar, se for 
livremente melhor ainda.” (Professora Marlúcia)  
 
“As crianças gostam de pintar, sujar as mãos e de brincar.” 
(Professora Marieta) 
  
“Querem brincar o tempo todo, não gostam do momento de 
parar.” (Professora Matilde)  
 
“Gostam mais de brincar. Mas, sentem falta também de fazer 
uma atividade, de pegar num papel.” (Professora Maria)  
 
“Gostam de brincar, mas, infelizmente existe uma separação 
entre a atividade dirigida e a brincadeira. A atividade não é 
prazerosa para el’s.  Eu percebo que essa minha turma vê a 
rotina da creche como um castigo, o único momento em que 
sentem prazer é quando estão no pátio, brincando, correndo.” 
(Professora Marina)   
 

 
Apesar de todas as professoras afirmarem que o brincar é o que as 

crianças mais gostam de fazer na creche, destaco as afirmações das duas 

últimas professoras, pois considero que apresentam concepções 

significativas para análise.   

A professora Maria, assim que lhe fiz a pergunta, respondeu de 

pronto, quase sem pensar, que as crianças “gostam mais de brincar”, mas, 

logo em seguida, como se estivesse a corrigir a frase inicial, complementou, 

dizendo que as “crianças sentem falta de uma atividade, de pegar em um 

papel”. Provavelmente, a professora expressou a sua intenção e, não a das 

crianças, pois ainda não conseguiu desvencilhar-se da idéia de que o 

conhecimento só se constrói com lápis e papel. E, dessa forma, para que 
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seja introduzida a racionalidade, os momentos mágicos da brincadeira, são 

desvalorizados e, aos poucos eliminados, pois, segundo Horkheimer & 

Adorno (apud Vaz, 2000, p.43): 

 
Na escola não se aceita nada de intuições, imagens, 
representações e jogos, mas, somente o que representa cálculo 
e pensamento matematizado, no qual o sujeito, por meio de seu 
pensamento, identifica-se, ou melhor, iguala-se ao mundo. 

 
 

Essa concepção da professora Maria, de que o conhecimento é 

divorciado do lúdico, é  revelada por ela na apresentação dos resultados do 

último eixo do roteiro, quando falará sobre o que pensa de sua própria 

função como professora de Educação Infantil.   

Por outro lado, podemos verificar na afirmação da professora Marina, 

que ela se preocupa ao saber que as atividades pedagógicas não são 

prazerosas para as crianças e, que a brincadeira não é parte do 

conhecimento. A professora Marina entende que a brincadeira, na instituição 

de Educação Infantil, não deve ser um mero passatempo, mas que deva ser 

considerado como parte do desenvolvimento da criança.  

Outro aspecto que obteve unanimidade foi sobre qual o espaço/local 

preferido pelas crianças na creche: todas afirmaram ser o pátio. Assim, 

segundo as professoras:  

 

“Elas adoram o pátio, se deixar não saem  mais de lá.”  
(Professora Marta) 
 
“Elas aproveitam bastante a creche no parquinho. Acho que é 
porque elas têm maior liberdade.” (Professora Maria) 
 
“Ah!, o lugar que elas mais gostam, sem dúvida, é o pátio. Por 
que elas se sentem mais livres.” (Professora Márcia) 
  

“Gostam muito de ficar no pátio, elas adoram o pátio, os 

brinquedos novos, elas adoram as brincadeiras.” (Professora 

Marlúcia) 
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“O lugar preferido é o parquinho, elas gostam de brinquedo de 
empurrar, elas gostam porque têm maior liberdade no parque, 
não se sentem presas na sala.” (Professora Marieta) 

 

Conforme verificado, pela maioria das professoras, o pátio é o 

lugar/espaço de liberdade na creche e, apesar delas reconhecerem que o 

pátio tem esse significado, parecem que o percebem como um acessório, 

não como um elemento essencial à ação pedagógica. 

A professora Marieta, mesmo sem perceber, fala da sala como uma 

prisão, quando afirma que, quando as crianças vão ao pátio, “Não se 

sentem presas na sala”.  

 A sala de aula, muitas vezes reconhecida como “prisão”, é associada 

ao lugar em que se elabora o conhecimento. Em nome da racionalidade, 

muitas vezes, o brincar, a liberdade são espaços que devam ser 

controlados, pois se não podemos ser emancipados e criativos na nossa 

atual sociedade, porque serão nossas crianças? A modernidade não nos 

deixa espaço para subjetividades, emoções, o corpo deve se acostumar à 

espera, a resignar-se. O brincar livre do pátio, é separado do momento do 

conhecimento, pois, se entende conhecimento, como pertencente ao mundo 

adulto e, adulto não brinca, mas também não cria, pois segundo Winnicott 

(2000, p.15) “É apenas no brincar, que a criança ou o adulto fluem sua 

liberdade de criação”.  

No mundo adulto a diversão é um “apêndice” do trabalho, conforme 

apontado por Adorno (1995b, pp. 158-159).     

A diversão é o prolongamento do trabalho no capitalismo tardio. 
Ela é procurada por quem quer escapar ao processo de trabalho 
mecanizado, para se pôr de novo em condições de enfrentá-lo. 
Mas, ao mesmo tempo, a mecanização atingiu um tal poderio 
sobre a pessoa em seu lazer e sobre sua felicidade, ela 
determina tão profundamente a fabricação de mercadorias 
destinadas à diversão, que esta pessoa não pode mais perceber 
outra coisa senão as cópias que reproduzem o próprio processo 

Formatado: Cor da fonte:
Automática



 {PAGE  } 

de trabalho. O pretenso conteúdo não passa de uma fachada 
desbotada; o que fica gravado é a seqüência automatizada de 
operações padronizadas. Ao processo de trabalho na fábrica e 
no escritório só se pode escapar adaptando-se a ele durante o 
ócio. Eis aí a doença incurável de toda diversão. O prazer acaba 
por se congelar no aborrecimento, porquanto, para continuar a 
ser um prazer, não deve mais exigir esforço e, por isso, tem de 
se mover rigorosamente nos trilhos gastos das associações 
habituais.  

 
 
Conforme discutido no segundo capítulo, somos mediados por uma 

formação que privilegia a educação como meio para atingir determinados 

bens de consumo, sucesso, uma  felicidade frágil, que se “congela no 

aborrecimento”, para iniciarmos uma nova corrida em busca de uma outra 

felicidade, envoltos em um processo que nunca chega a lugar nenhum, 

talvez por conta de seus “trilhos gastos”. Essa educação é efetivamente uma 

pseudoformação, pois não podemos entender a educação sem a sua 

possibilidade emancipatória.  

Podemos verificar, na análise desse segundo eixo, que a maioria das 

professoras apresentou suas concepções a respeito das crianças que 

freqüentam a Creche Comunitária Piratininga/FME-Niterói naquilo que 

considera faltar a essas crianças. As professoras afirmam que lhes faltam 

carinho, higiene, comida, dentre outras faltas. Mesmo tentando fazer com 

que as professoras falassem mais, no momento em que responderam ‘que o 

pátio é o local preferido pelas crianças na creche’, elas não contemplaram 

em suas respostas as questões sobre o poder de criação das crianças, da 

imaginação, da curiosidade, sobre seus ritmos, seus tempos, suas 

experiências, suas sensibilidades.     

No entanto, entendo que a educação emancipatória e sensível só 

poderá concretizar-se por intermédio da ação das professoras cujas 

sensibilidades tenham sido desenvolvidas e cuidadas, tenham sido 

trabalhadas como fonte primeira dos saberes e conhecimentos que se pode 

obter acerca do mundo e de si próprias.   
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No terceiro e último eixo da análise das entrevistas, será apresentado 

como as professoras da Creche Comunitária Piratininga/FME-Niterói 

concebem sua própria função como professoras de Educação Infantil.  

 

 

3.9. O que as professoras da Creche Comunitária Piratiniga/FME-Niterói 

pensam a respeito de sua função como professoras de Educação 

Infantil 

 
Não nasci para ser um professor  

(assim como sou). 
 Vim me tornando desta forma  

no corpo das tramas, 
 na reflexão  

sobre a ação, 
 na observação atenta a outras práticas, 

 na leitura  
persistente 

e crítica.  
Ninguém nasce feito.  

Vamos nos fazendo aos poucos, 
 Na prática social  

de que tomamos parte. 
(Paulo Freire) 

 
Como as professoras vêm suas próprias funções? O que é ser uma 

professora de Educação Infantil? O que é ser professora de Educação 

Infantil em uma Creche Comunitária? São questões complexas de serem 

abordadas, pois, se temos consciência da desvalorização que sofre o 

magistério, sobretudo das professoras de Educação Infantil, frente ao 

preconceito existente em relação ao trabalho com crianças pequenas, que 

se dirá a respeito das professoras de Educação Infantil, não consideradas 

como tais e, sim, como auxiliares de Educação Infantil, conforme discutido 

no primeiro Capítulo. 

O trabalho com crianças pequenas, muitas vezes, não é 

compreendido como trabalho pedagógico, como uma função profissional, 

pois, no imaginário social, para muitos, basta ser mulher para exercer essa 
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função. Conforme podemos observar  na afirmação da professora Maria, 

para ela  ser professora de Educação Infantil:    “É tudo. É ensinar, ser mãe, 

ser babá, é ser mulher, é ser educadora”.  

A compreensão da professora Maria sobre a função da professora de 

Educação Infantil tem raízes históricas. No século XIX, a tarefa de educar 

crianças pequenas, era uma atribuição exclusiva das mulheres. Segundo 

Arce (2000, p. 87): 

 
A maternidade surge como bandeira principal, e a nova imagem 
da infância como detentora da inocência e bondades humanas 
reforça a defesa de que a mulher, este ser angelical escolhido 
por Deus para gerar a vida, deva viver em um ambiente 
harmonioso e virtuoso, tomando para si a educação desta 
semelhante abençoada que perpetuará a vida humana: a 
criança. Importante ressaltar que esta mulher/mãe já estaria 
naturalmente dotada de tudo o que se necessita para a 
educação das crianças pelo simples fato de ter nascido mulher e 
poder gerar a vida.  

 
 

A concepção de que a mulher é uma educadora nata, compromete a 

construção da identidade profissional da professora de Educação Infantil. 

Considerar que ser mulher é habilitação natural para ser professora de 

crianças pequenas, acaba permitindo e justificando a precariedade dos 

cursos de formação inicial e a falta de investimento na formação continuada 

das professoras de Educação Infantil, como destacado por Optiz (apud Arce, 

2000, pp. 80-81): 

 
(...) a educação de crianças pequenas também se estabeleceu 
como função feminina, o fato de as crianças também serem 
presas ao âmbito privado e a necessidade de cuidado do corpo 
colocavam-nas com mais um trabalho doméstico dentro dos 
afazeres que a mulher deveria assumir. 

 
O fato da educação de crianças pequenas ter sido entendida no 

âmbito privado como doméstico, pode propiciar  concepções que 

desvalorizam a necessidade de formação das profissionais que 

desempenham essa função.  
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A professora Marta também pensa semelhante à professora Maria, ao 

afirmar que: 

 
“Eu estou aprendendo a ser professora de Educação Infantil, 
não sei ainda muito bem o que é. Sou nova na creche e não sou 
mãe, estou aprendendo olhando, observando tudo. Mas, para 
mim, ser professora de Educação Infantil é como se as crianças 
fossem nossos filhos, temos que passar o melhor para ele, 
cuidar o máximo possível.”  

 
Podemos verificar na fala da professora Marta, o quanto a identidade 

da professora de Educação Infantil ainda está por se constituir. Em razão 

dessa etapa da educação, atender crianças muito pequenas, exigindo que 

algumas práticas pedagógicas desenvolvidas na creche sejam bem 

próximas de determinadas práticas e cuidados com crianças realizadas na 

esfera doméstica, os princípios de “maternagem” estão presentes nas 

concepções das professoras a respeito de sua própria função, revelando 

segundo Kishimoto (2002, p.7) que: 

 

Princípios como maternagem, que acompanhou a história da 
educação infantil desde seus primórdios, segundo o qual 
bastava ser mulher para assumir a educação da criança 
pequena, e a socialização, apenas no âmbito doméstico, 
impediram a profissionalização da área.   
 

 
Contudo, podemos verificar também, que algumas professoras estão 

conseguindo superar essa concepção, problematizando os princípios de 

maternagem, conforme narrativa da professora Marlúcia, a seguir: 

  

“A minha função é tentar passar realmente o que eu sou dentro 
da sala, colocar ali o que eu acredito na Educação Infantil. Esse 
é o meu trabalho. Não é colocar as crianças sentadas e elas 
terem que prestar atenção não. Ser professora de Educação 
Infantil é: eu acreditar nelas e elas acreditarem em mim. É, 
acima de tudo, confiança. Eu não sou a mãe delas, mas elas 
têm que ser conquistadas por mim. Uma mãe chegou ontem 
aqui e viu o filho dormindo e, não quis levá-lo e eu falei: - Mãe, 
por favor, leva, pois ele só está dormindo porque eu prometi que 
você viria buscá-lo ao meio dia. Se você não levar, na hora que 
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ele acordar vai pensar que eu estava mentindo para ele.  
Quando eu o levei no colo para passar para ela, ele acordou, aí 
eu falei ‘A tia não falou para você?’  Ele não iria acreditar mais 
em mim. Eu consegui convencê-la e explicar que, se ele não 
tivesse confiança em mim, eu não conseguiria mais nada com 
essa criança.”   

Quando a professora Marlúcia afirma que; “Eu não sou mãe delas, 

mas elas têm que ser conquistadas por mim”, nos revela que percebe a 

diferença entre os papéis de mãe e de professora, que  freqüentemente são 

confundidos no magistério da Educação Infantil. E, mesmo sem se localizar 

no papel de mãe, ela considera que manter com a criança vínculos afetivos, 

de confiança e conquista, é importante para o êxito de seu fazer docente.  

A professora Marieta, quando perguntada sobre a função da 

professora de Educação Infantil, destacou como papel dessa profissional, o 

de orientar o olhar das crianças sobre o mundo, no sentido de transformá-lo. 

Segundo ela:   

 
“Ser professor de Educação Infantil é poder estar ajudando 
essas crianças a ter uma visão melhor do mundo. A transformar 
essa visão que muitos hoje têm do mundo, que é pensar em 
destruir, em violência. A creche e o profissional estarão 
ajudando a construir uma visão melhor, a cuidar do seu habitat, 
cuidados com a natureza, para termos um planeta melhor de se 
viver.” 

 

 A professora Marieta demonstra sua preocupação em contribuir com 

seu trabalho junto às crianças, para que a visão de destruição e violência 

que existe atualmente se modifique. A violência e a destruição não devem 

ser toleradas desde a primeira infância, pois, como destacado por Adorno 

(1995a, pp.119-122) “A exigência que Auschwitz não se repita é a primeira 

de todas para a educação”. O referido autor acrescenta ainda que, a 

resistência à barbárie deve ser desenvolvida, “(...) sobretudo, na primeira 

infância” e, ainda em suas palavras:  

 

É necessário contrapor-se a tal ausência de consciência, é 
preciso evitar que as pessoas golpeiem para os lados sem 
refletir a respeito de si próprias. A educação tem sentido 
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unicamente como educação dirigida a uma auto-reflexão crítica. 
Contudo, na medida em que, conforme os ensinamentos da 
psicologia profunda, todo caráter, inclusive daqueles que mais 
tarde praticam crimes, forma-se na primeira infância, a educação 
que tem por objetivo evitar a repetição precisa se concentrar na 
primeira infância.   

 
Adorno (1995a) afirma também que Auschwitz foi possível por causa 

da identificação cega com o coletivo e o preparo para manipular as massas 

e os coletivos. Se não refletirmos sobre o processo civilizatório atual que 

converte pessoas em coisas, substituindo o ser pelo ter, como discutido no 

segundo Capítulo e, sobre a concepção tradicional de educação, voltada 

para a severidade, para repressão do medo e para o caráter manipulador, 

estaremos educando pessoas heterônomas, pessoas simplesmente 

adaptadas. E, nesse sentido, não podemos pensar em uma sociedade 

democrática, pois segundo Adorno (1995a, p.142) “Uma democracia efetiva 

só pode ser imaginada enquanto uma sociedade de quem é emancipado”.  

A emancipação, afirma Adorno (1995a, p. 171) “Precisa ser inserida 

no pensamento e também na prática educacional”. Adorno também destaca 

que a organização do nosso mundo, a ideologia dominante e o processo de 

adaptação gerado pela sociedade, são problemas para a emancipação. 

Muitas vezes, o processo de socialização das crianças não é 

interpretado na Educação Infantil como um processo de encontro da criança 

com o mundo, mas, de mera adaptação e resignação, por meio do controle 

dos corpos, do treinamento, de preparação para o mundo adulto, para o 

abandono da infância. No entanto, a autonomia deveria ser um dos 

principais pressupostos da Educação Infantil. Considero que a Educação 

Infantil tradicional não procura desenvolver a autonomia, mas, sim, afirmar a 

heteronomia, ou seja, a dependência da criança às regras, modelos e ações 

ditadas pelo adulto. A professora Marina nos apresentou uma crítica a esse 

modelo pedagógico, quando afirmou seu entendimento sobre o que  é ser 

professora de Educação Infantil, que segundo ela: 
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“Ser professora de Educação Infantil é ser aquela que sonha 
possibilidades, vai além do que qualquer um pode ver.  Ela deixa 
a criança fazer sozinha, ela incentiva a criatividade dessa 
criança, ela é criativa também, ela rola no chão com a criança, 
eu não acredito que ser professora de Educação Infantil é fazer 
a criança contornar letras, ligar pontinhos, copiar, copiar. Eu 
estou tendo muito trabalho com essa turma porque no ano 
passado elas aprenderam somente a copiar. Isso não é 
Educação Infantil.”   
 

As professoras do ano passado, da turma acima referida, foram Maria 

e Marta. Como vimos anteriormente, ambas têm a mesma concepção a 

respeito da Educação Infantil, ou seja, assistencialista. Consideram a 

criança como uma “folha em branco”, podendo ser impresso o que se quer 

que ela faça, o que ela seja quando crescer, preparando-a para um futuro, 

pois a criança não é, ela será. Quando perguntada a respeito se existia 

diferença entre a professora de Educação Infantil e do Ensino Fundamental, 

a professora Maria respondeu: 

 

“Na Educação Infantil você tem que ter uma maior paciência 
com as crianças. Tem que  ensinar essa criança a pegar um 
lápis, tem que preparar a criança para o Ensino Fundamental. 
No Ensino Fundamental você não tem tanto essas 
preocupações, você já pega a criança pronta.”  
  

Podemos verificar, que de acordo com essa concepção, o papel da 

professora de  Educação Infantil é o de moldar o indivíduo, de adaptá-lo ao 

processo de escolarização e, à própria sociedade. Quanto a isso, segundo 

Adorno (1995a, pp.143-144) afirma que:  

 

A educação seria impotente e ideológica se ignorasse o objetivo 
de adaptação e não preparasse os homens para se orientarem 
no mundo. Porém, ela seria igualmente questionável se ficasse 
nisso, produzindo nada além de pessoas bem ajustadas, em 
conseqüência do que a situação existente se impõe 
precisamente no que tem de pior. Nesses termos, desde o início, 
existe no conceito de educação para a consciência e para a 
racionalidade uma ambigüidade. Talvez não seja possível 



 {PAGE  } 

superá-la no existente, mas certamente não podemos nos 
desviar dela. 

     

Conforme discutido no segundo Capítulo, só deveríamos pensar em 

uma educação orientada para a emancipação, considerando não ser 

possível conceber que a educação deva produzir “(...) nada além de 

pessoas bem ajustadas.”, de acordo com Adorno (1995ª).  A professora 

Marina, em sua fala, revela sua angústia perante esse tipo de concepção:   

 

“As crianças da minha turma não demonstram do que elas 
gostam, não têm ‘sal’. Elas estão muito presas aos modelos, 
gostam de encontrar coisas prontas. Elas precisam ter um 
modelo, algo como referência. Elas falam ‘- Tia, eu não sei’. Elas 
querem que eu fale alguma coisa. As preferências sempre são 
do outro, não delas. Se a gente pede para elas pintarem, elas 
perguntam: ‘-Tia, mas, qual é a cor?’. Elas estão muito presas 
naquilo que elas estão vendo no momento. Nós estamos 
desenvolvendo um trabalho em que elas possam olhar para 
além do que está  colocado, pronto. Parecem que alguém 
colocou as crianças em uma caixa, para não ver nada.”  
 

 
Considero que a fala da professora Marina tem elementos 

importantes para refletirmos sobre a infância e o papel do professor de 

Educação Infantil. Ela se refere a ‘crianças sem sal’, ou seja, sem sabor. 

Onde está o sabor da infância? Destruir esse sabor é destruir nossa própria 

condição humana de sermos afetados por experiências saborosas, 

formativas. Destruir o sabor da infância é destruir a experiência. Penso que 

a função do professor de Educação Infantil é orientar a criança na 

experimentação da vida, com todos os seus sabores, suas cores, seus sons, 

suas formas, suas leituras. 

A ‘caixa’ a qual a professora Marina se refere, realmente existe: é a 

caixa das conformações sociais, do depósito de informações, da exigência 

de competências. Eu diria também que é a caixa da espera. Espera pela 

ordem da professora, espera para  ver o modelo do exercício mimeografado,  

espera para movimentar-se. O sentimento expresso pela professora Marina, 
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ao afirmar que “Parece que alguém colocou as crianças em uma caixa”, 

encontra ressonância em Lisboa (1998, p.15):   

 

Chega ao colégio e – surpresa! – pedem-lhe que faça um navio. 
A coisa que ele mais gosta: desenhar. Faz um navio lindo, 
redondo como a lua, cheio de árvores no interior e com dois 
bichos nadando – elefantes, diz ele. A professora olha a obra de 
arte, pergunta o que é e recebe a resposta: ‘Um navio!’ 
Carinhosamente, a professora vai até o quadro e desenha um 
navio clássico, com velas, proa e popa, um digno navio de 
adulto, e diz: ‘João Paulo, isto é um navio e elefante não nada!’ 
João Paulo havia feito um navio original, diferente dos outros, 
lindo, nunca feito por alguém. Havia criado o primeiro navio 
redondo, e a professora, que seguramente não havia lido O 
Pequeno Príncipe, deu-lhe uma lição de como as pessoas 
devem ser bitoladas desde criancinhas. 
 

As crianças, em suas peraltices, nos demonstram, o quanto elas 

sabem “saltar” das caixas. Entretanto, ao invés de adquirirmos esse 

conhecimento que, ao longo de nossa trajetória escolar perdemos, nos 

especializamos no “fechamento de caixas”, formando “pessoas bitoladas, 

desde criancinhas”. Pensar na formação dos professores de Educação 

Infantil requer pensar na infância e vice e versa.  

Quando perguntado às professoras se “Existe diferença na formação 

da professora de Educação Infantil em relação à formação da professora do 

Ensino Fundamental?”, nenhuma professora apontou que exista alguma 

diferença. Entretanto, quando perguntei se existe diferença entre ser 

professora de Educação Infantil e professora de Ensino Fundamental, a 

maioria (seis professoras) respondeu que existem algumas diferenças entre 

as duas etapas de educação, a seguir: 

 

“Existe diferença sim, vou falar até por experiência própria, na 
Educação Infantil você está mais aberta, você espera primeiro 
deles, o que eles têm para te passar. No Ensino Fundamental é 
ao contrário, os alunos esperam a gente passar a matéria, no 
horário de recreio você vê que não existe nem afinidade com as 
crianças; pode existir afinidade com um ou outro, mas com a 
turma não. Na Educação Infantil, a gente acompanha tudo, está 
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vivenciando, está aprendendo. Eu que tenho uma filha pequena, 
o que eu aprendo aqui eu passo para minha filha, é musiquinha, 
é algum fato que eles vivenciam aqui. Sim, tem diferença da 
professora de Educação Infantil e Ensino Fundamental.” 
(Professora Marlúcia) 
 
“A professora do Ensino Fundamental é uma pessoa mais fria, 
não tem o contato que um professor de Educação Infantil, a 
afetividade. A professora do Ensino Fundamental não tem 
afetividade, faz o trabalho dela e pronto.” (Professora Matilde) 
 
“No Ensino Fundamental as crianças entendem mais coisas, fica 
mais fácil ensinar. Agora com as crianças pequenas existe um 
cuidado maior.” (Professora Marta)  
 
“Existem algumas diferenças. Eu acho que a maior é a questão 
da afetividade, as crianças da Educação Infantil são menores, 
muito bebês, precisam de outro tipo de olhar. A professora de 
Ensino Fundamental não precisa tanto desse olhar, por isso ela 
pode se preocupar mais com os conteúdos. (Professora Márcia) 
 

 
Podemos perceber pelas respostas que, todas as professoras que 

afirmaram haver diferença entre ser professora da Educação Infantil e ser 

professora do Ensino Fundamental, destacaram a questão da afetividade 

como o diferencial entre as professoras  dessas etapas da educação.  

Podemos observar também, que algumas professoras atribuíram às 

diferenças, revelando a dicotomia entre o educar e cuidar, compreendendo o 

primeiro como sendo próprio do Ensino Fundamental e o segundo, como 

próprio da Educação Infantil.  

 No entanto, a professora Marina entende essa questão de uma outra 

maneira, a seguir:  

 

“O papel é o mesmo, pois nas duas situações o professor tem 
que  ser o medidor, tem que ter um olhar individual. No Ensino 
Fundamental eles são maiores, mas também são crianças. É 
claro que na Educação Infantil eles nos consomem mais, porque 
estão vindo de casa, mas o processo é o mesmo. Não adianta 
nada estar lá no quadro e não percebendo se aquele aluno 
conseguiu ou não aprender, tem que olhar para ele.”  
 



 {PAGE  } 

A professora Marina expõe seu ponto de vista sobre o que considera 

que deveria ser correto ao papel de um educador, seja atuante na Educação 

Infantil ou no Ensino Fundamental.  

E, ser professor de Educação Infantil em Creche Comunitária, tem 

diferença? As professoras foram unânimes em responder que sim. Não 

vinculei a pergunta ao fato de a diferença está em ser professora de  creche 

comunitária  em relação à escola particular,  filantrópica ou pública. 

Entretanto, as professoras responderam relacionando a diferença que 

consideram existir entre o espaço em que elas atuam e a Educação Infantil 

pública municipal de Niterói. Segundo elas, as professoras da Educação 

Infantil da rede municipal cumprem um papel de preparação das crianças 

para o Ensino Fundamental, conforme podemos observar na resposta da 

professora Marina: 

 
“Tem diferença. As UMEIS [Unidades Municipais de Educação] 
visam a preparação da criança, a gente aqui brinca mais, 
visando a construção do conhecimento da criança. Existe maior 
prazer de fazer as atividades. As crianças têm maior prazer nas 
brincadeiras. Você vê o crescimento, a mudança.” 

 
Considero que as professoras têm esse entendimento por conta das 

pressões que recebem quando as crianças saem da creche e vão para o 

Ensino Fundamental da Rede Municipal de Niterói. Muitas professoras 

desse segmento de Ensino reclamam que as crianças não saíram 

alfabetizadas da creche. Portanto, entendo que as professoras responderam 

de uma forma generalizada, compreendendo que as professoras da 

Educação Infantil da Rede Municipal de Niterói também têm esse tipo de 

concepção.  

Outra questão prevista nas entrevistas era “Conhecer os motivos que 

levaram as professoras a escolherem a docência na Educação Infantil”. Ao 

responderem à pergunta “Como você se tornou professora de Educação 

Infantil?”, as professoras afirmaram que:  

“Posso dizer a verdade? Não escolhi ser não. Por mim eu ia ser 
sempre professora de primeira à quarta série. Eu parei aqui por 
necessidade. Na época eu tinha acabado de ter minha filha, meu 
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marido estava desempregado. Para mim eu não ia saber fazer 
nada, eu não ia entender nada de Educação Infantil, de uma 
hora para outra despertou na minha cabeça. Foi por 
necessidade. Hoje eu venho para meu trabalho com alegria, não 
tenho dificuldade em fazer um planejamento, não bato mais a 
cabeça para buscar um livro, a Educação Infantil me veio como 
um pára-quedas, um alicerce na minha vida.” 
(Professora Marlúcia) 
 
“Eu não escolhi, foi a oportunidade que apareceu. Eu não  vou 
dizer que escolhi, não.” (Professora Maria) 
 
“Eu terminei o Normal há pouco tempo, estava em casa à toa e 
Maria me disse que havia uma vaga na creche. O dinheiro é 
pouco, mas para quem está iniciando, como eu, está bom.” 
(Professora Marta) 
 
“Eu vou ser muito sincera contigo, a vida me trouxe até aqui, eu 
não escolhi. Eu já tive uma situação financeira muito boa, e hoje 
preciso ficar aqui. Eu não escolhi, foi o emprego que apareceu.” 
(Professora Márcia) 
 
“Não escolhi, eu estava precisando e apareceu esse emprego.” 
(Professora Matilde)  
 
“Casei, tive filhos, parei para dedicação aos meus filhos. Fui 
trabalhar quando achei que eu poderia ficar bem deixando eles. 
Quando meu filho fez três anos, eu senti necessidade de 
trabalhar, tinha estudado tanto para ficar tão longe da minha 
profissão. Iniciei em uma escola de Educação Infantil e me 
apaixonei por ela. Foi um contrato na Rede Estadual. Eu entrei 
para ajudar a professora, quando ela percebeu que eu 
conseguia ficar numa boa com a turma, ela começou a fazer 
cursos e a me deixar sozinha. Depois comecei a dar aula em 
escola de Educação Infantil. Estou há 12 anos trabalhando com 
Educação Infantil . Isso está em mim. Demorei a começar a 
trabalhar, por causa dos filhos, mas quando trabalhei na primeira 
creche eu me apaixonei. Eu não me vejo em outro lugar que não 
seja na Educação Infantil. É onde eu me sinto bem, mesmo 
cansada. Eu quero fazer Pedagogia, eu quero fazer pós-
graduação em Educação Infantil, eu quero viver a Educação 
Infantil.” (Professora Marina) 
 
“Eu gosto de crianças pequenas. Sempre quis ser professora, 
meus tios são professores e eu tive muita influência deles. Eu 
gosto muito mais da Educação Infantil, porque gosto das 
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crianças menores, as crianças maiores eu não gosto muito de 
trabalhar, não.” (Professora Marieta)  
 

O ingresso na creche, da maioria das professoras, não foi por meio 

de uma decisão profissional, não foi devido ao tipo de trabalho que é 

desenvolvido na Educação Infantil, ou seja, foi, conforme destacado por elas 

mesmas, pela necessidade do emprego.  

No entanto, podemos observar pelas afirmações, que duas 

professoras, Marlúcia e Marina, apesar de terem ingressado na creche pela 

necessidade do emprego, a primeira com a filhinha recém-nascida e marido 

desempregado, e, a segunda pela necessidade de iniciar uma vida 

profissional, foram as únicas professoras, que revelaram interesse e se 

envolveram com o trabalho na Educação Infantil.      

A professora Marieta foi a única que afirmou ter escolhido a docência 

na Educação Infantil. Em seu depoimento, ela narra que o motivo que a 

impulsionou a ser professora foi a influência familiar e,  ser professora de 

Educação Infantil, foi por gostar de crianças. É interessante notar que ela 

limita o gostar de crianças à primeira infância.  

Em seu depoimento, a professora Marina, revela a perspectiva de 

estar ampliando sua formação (conforme o Quadro 1 atualmente ela tem o 

curso Normal Superior), pensando em fazer o curso de Pedagogia e Pós-

Graduação na área da Educação Infantil. A referida professora demonstra 

claramente seu desejo de permanecer nessa área, ao afirmar que: “Eu não 

me vejo em outro lugar que não seja a Educação Infantil”.  

E, as demais professoras? Será que elas têm planos em continuar 

exercendo a docência na área da Educação Infantil? Perguntei às 

professoras se têm esses planos. Contando com a professora Marina, que 

como vimos demonstrou que realiza planos para essa área, inclusive do 

ponto de vista da formação, três professoras pretendem permanecer 

atuando na área de Educação Infantil, e quatro afirmaram que preferem não 

dar continuidade.  

A professora Marieta, quando perguntada se pretende continuar 

atuando como professora de Educação Infantil, respondeu:  
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“Pretendo, porque sempre gostei de trabalhar com crianças 
pequenas e não me vejo fazendo outra coisa. Eu queria poder 
estar trabalhando num horário menor, acho que o trabalho seria 
com maior afinco, mais garra. Meu sonho é esse, poder 
trabalhar melhor. Me sinto muito desvalorizada em relação ao 
trabalho que a gente tem, pela preocupação que a gente tem em 
dar uma educação de qualidade para nossas crianças, e não 
somos valorizadas. Tem a questão também do nosso salário que 
também não é valorizado.  Não existe uma valorização. Me sinto 
tão desanimada.” (Professora Marieta)  

 

A professora Marieta pretende continuar na profissão que exerce 

atualmente, mas desabafa sobre os motivos de insatisfação que, muitas 

vezes, a fazem pensar em desistir. Ela destaca a questão da 

desvalorização, narrando como se sente desvalorizada, pois, compreende 

que tem um papel de grande responsabilidade, mas, que a carga horária de 

quarenta horas semanais e, o baixo salário são motivos de desanimação. 

Entretanto, ao mesmo tempo, Marieta afirma que continua na área, porque 

essa foi sua escolha, porque considera que o trabalho com pessoas, é um 

trabalho que tem significado, justificando assim:  

 
“Eu continuo aqui porque eu gosto das crianças e, porque é essa 
a profissão que eu escolhi  para mim. Mas, às vezes, me dá 
vontade de correndo, sair por aí  e procurar outra coisa, outro 
ramo, mas ao mesmo tempo eu me falo: ‘- Não, eu escolhi ser 
professora, desde pequena que eu tenho esse gosto por ensinar 
crianças’. Gosto de trabalhar com pessoas, as pessoas têm uma 
resposta, um significado, papéis não dão respostas, pessoas 
são essenciais para vivermos melhor.”  

 
A professora Marta também demonstra que pretende permanecer 

atuando como professora de Educação Infantil. Entretanto, os motivos 

apresentados por ela são diferentes dos apresentados pela professora 

Marieta, a seguir:  

 
“Eu prefiro continuar na Educação infantil, mas, daqui a uns 
anos, pretendo ter experiência em outras séries. Gosto de lidar 
com os menores, eles são mais fofos. Estou gostando de 
trabalhar aqui, as pessoas são bem unidas. No colégio que eu 
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fiz estágio não era assim, as meninas [professoras] me 
receberam bem aqui. Pretendo ficar aqui por um bom tempo.” 
(Professora Marta)  

 
Embora a professora Marta tenha afirmado que pretende ficar “(...) 

um bom tempo na Educação Infantil”, por considerar as crianças menores 

“fofas” (demonstrando com essa afirmação, que possui uma concepção 

idealizada de infância, que vê a criança pequena como ser engraçadinho, 

ingênuo, puro), sua resposta nos leva a considerar, que sua vontade é a de 

continuar na Creche Comunitária Piratininga, pois como ela relata, foi bem 

acolhida pelas outras professoras. O fato de ela ter afirmado na questão 

anterior, que não escolheu trabalhar com a Educação Infantil e, que a 

creche foi o emprego que apareceu, me fez corroborar tal análise.  

A professora Matilde, que é a segunda professora mais jovem da 

instituição, não pretende continuar na área da Educação Infantil. Justifica 

sua afirmação alegando ser muito jovem e desejar viver outras experiências, 

assim:                                            

 

“Não pretendo continuar na Educação Infantil. Não que eu não 
goste, mas, quero experimentar outras séries, ainda sou muito 
nova.” (Professora Matilde) 
 
 

Matilde está cursando a Faculdade de Letras, indicando 

provavelmente não pretender continuar atuando na área da Educação 

Infantil. No entanto, podemos verificar na afirmação anterior, que pretende 

continuar no magistério.   

A professora Márcia não deseja continuar na profissão devido ao 

baixo salário e a carga horária de período integral, justificando da seguinte 

maneira: 

 

“Eu gosto muito de trabalhar com a Educação Infantil, mas, 
realmente com esse salário não dá. Se pelo menos a carga 
horária fosse menor, dava até para arranjar outro emprego, mas 
assim não.”  
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Ressalto que a professora Márcia é formada em Pedagogia, com dez 

anos de experiência como professora de Educação Infantil, o que poderia 

contribuir em muito para o desenvolvimento do trabalho pedagógico da 

creche.  No entanto, apesar dela afirmar que gosta da profissão, não 

demonstra estar satisfeita devido, sobretudo, às condições precárias de 

trabalho, pretendendo desistir.   

A professora Marlúcia, por razões salariais, é outra professora que 

pretende desistir da profissão, justificando que:  

 

“O único problema é que eu quero procurar uma condição 
de vida melhor. Se aqui tivesse um salário maior com uma 
carga horária menor eu ficaria aqui. Mas, hoje eu estou 
procurando um emprego. Se aqui tivesse pelo menos uma 
carga horária melhor, mesmo que eu encontrasse um 
emprego com salário melhor, mas, em outra profissão, eu 
continuaria aqui. A minha satisfação são meus alunos, de 
saber que tem crianças ali que ficam felizes ao me verem 
chegar, não importa se a diretora está ou não gostando, se 
eles estiverem gostando, estarei satisfeita.”  

 
 

Marlúcia foi uma professora que narrou como foi a sua descoberta 

com a Educação Infantil. Não sabia o que fazer quando chegou à creche; 

que aceitou o emprego apenas por necessidade e, o quanto foi difícil para 

ela entender o que era a Educação  Infantil. No entanto, hoje ela afirma que 

se a carga horária da creche fosse menor, mesmo conseguindo outro 

emprego em outra área com salário maior, permaneceria na creche, ou seja, 

demonstra seu interesse e envolvimento, com essa etapa da Educação. É 

interessante destacar a trajetória de formação da professora Marlúcia, pois 

quando ingressou na creche, cursava a Faculdade de Direito e, ao se 

envolver com a Educação Infantil e se comprometer com a profissão, ela 

resolveu abandonar o Curso de Direito e iniciar o curso de Pedagogia. 

Decepcionada com a desvalorização existente no magistério, a professora 

Marlúcia abandonou o curso de  Pedagogia, cursando atualmente  a 

Faculdade de Serviço Social.   
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Enquanto podemos verificar a professora Marlúcia, na inquietante 

busca de uma formação que atenda sua subjetividade, verificamos por outro 

lado, a professora Maria que busca uma formação que atenda às 

necessidades do mercado. Quando perguntada se pretendia continuar na 

Educação Infantil, a professora Maria respondeu:    

 

“Por muito tempo não. Quero fazer faculdade, o mercado 
de trabalho pede que a gente faça. Quero procurar outros 
caminhos.” 

 
 

Da mesma forma que considera quanto às crianças matriculadas na 

Educação Infantil, devam ser preparadas para o Ensino Fundamental, a 

professora Maria considera que sua própria formação deverá atender às 

exigências do mercado. A adaptação ao mundo deve ocorrer de maneira 

crítica, pois, ao contrário de sermos educadores, passaremos a ser produto 

e produtor de um mercado. 

Dessa maneira, é imprescindível discutir a questão da formação dos 

professores, sobretudo, dos professores da Educação Infantil, posto que, 

conforme destacado no segundo Capítulo, o pensamento de Adorno (1995a) 

nos instiga à reflexão de que o processo crítico e emancipatório deve ser 

iniciado, ‘principalmente na primeira infância’.   

A formação, tanto inicial quanto continuada, dos professores deve 

estar voltada para o desenvolvimento da consciência verdadeira, ou seja, 

para sua humanização.  

E, sobre a última questão desse eixo, no qual investigo sobre “Qual a 

opinião das professoras a respeito da formação continuada?”, as mesmas 

responderam da seguinte maneira:   

 
“Para mim que vim da área de direito é muito importante. Hoje 
eu posso falar de Piaget, de Vygotsky, de ‘caras’ que antes eu 
não imaginava que existiam. Isso é muito importante para mim 
como professora, para minha formação profissional.” (Professora 
Marlúcia) 
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“São momentos que temos de troca de experiências, e onde 
estamos sempre procurando melhorar, são momentos 
interessantes e que podem melhorar.”  
(Professora Marieta)  
 
“Nossa mente abre bastante, a visão é modificada, às vezes, a 
gente produz uma conversa ali e as pessoas ficam 
incomodadas, porque na verdade são poucos que querem parar 
e pensar ‘- Que é que eu estou fazendo?’. Pensar dá trabalho. E, 
eu acho que a formação provoca esse trabalho.” (Professora 
Marina)  
 
“É o momento em que sabemos que tem alguém olhando para 
gente. Tem me ajudado na faculdade.” 
(Professora Matilde) 
 
“Não ajuda muito, pois, muita coisa a gente já discutiu na 
faculdade. Acho que não temos mais que refletir prática, temos 
que procurar ver o que fazer na prática.” 
(Professora Márcia) 
 
“Acho bom, mas acho que deveríamos ter assuntos práticos 
para podermos passar para as crianças.” (Professora Maria)  

 
Os encontros de formação continuada da Creche Comunitária 

Piratininga acontecem  quinzenalmente, às terças-feiras. As famílias das 

crianças matriculadas recebem um calendário com as datas previstas dos 

encontros e, nesses dias a creche não funciona com crianças. Todos os 

funcionários da creche (auxiliares de serviços gerais, merendeiras, 

professores, professora orientadora e diretora) participam desses momentos 

de formação, pois, há o entendimento de que todos são profissionais da 

Educação.    

Os encontros são divididos em dois momentos: uma etapa de estudo 

e outra etapa de planejamento das atividades, projetos que serão 

desenvolvidos na creche. Normalmente, nessa primeira etapa sempre há um 

técnico (Pedagoga, Assistente Social, dentre outros) do Programa Criança 

na Creche (FME/Niterói). A etapa do planejamento sempre é coordenada 

pela Professora Orientadora da Creche. Como afirmado anteriormente, a 

técnica do Programa Criança na Creche (FME/Niterói) mais próxima desses 

encontros de formação continuada é a Pedagoga.  
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Pelos depoimentos das professoras, a maioria considera que os 

encontros têm contribuído para seu desenvolvimento, acrescentando à sua 

formação profissional, para o melhor desenvolvimento do trabalho. 

Entretanto, as professoras Márcia e Maria têm uma opinião diferente da 

maioria e, quem sabe, foram às únicas, que ousaram falar realmente o que 

pensam, pois, não podemos esquecer que sou a Pedagoga referência da 

Creche, ou seja, sou responsável pelos encontros de formação continuada.  

As críticas das professoras Márcia e Maria se dão no âmbito da 

discussão iniciada no segundo Capítulo: a busca pelo saber técnico, a 

prática mecânica. Essas professoras, quando buscam respostas práticas 

para o seu fazer pedagógico estão abrindo mão da experiência formativa e, 

essa experiência se realiza somente na indissociável relação entre teoria e 

prática.  

A Equipe Pedagógica do Programa Criança na Creche, procura 

pensar esses encontros de formação continuada, em uma lógica de trocas 

de experiências, reflexões sobre o fazer pedagógico cotidiano de maneira a 

fundamentá-los teoricamente. Entendemos que a prática da formação 

continuada, desenvolvida com as profissionais de educação, realizada nas 

creches, tem que ter como objetivo maior desafiá-las a pesquisar, estudar, 

indagar, refletir permanentemente sobre seu trabalho pedagógico. Não 

queremos orientar práticas padronizadas e acríticas. Pensamos na 

construção de uma instituição de Educação Infantil e, de uma prática 

formativa que primem em prol da emancipação dos profissionais da 

Educação, das crianças, famílias, enfim, uma educação democrática.  

Ainda são existentes, por parte de algumas professoras, os princípios 

de maternagem, dissociabilidade do educar e cuidar e da teoria e prática. 

Podemos afirmar que sua identidade como professoras de Educação Infantil 

ainda é um processo em formação, pois segundo o Fórum de Educação 

Infantil do Rio Grande do Sul (2002)34: 

                                                 
34 Educação Infantil: Identidade em construção In: Educação Infantil construindo o presente,     

Movimentos Interfóruns de Educação Infantil do Brasil, Ed. UFMS, 2002.  
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(...) é preciso entender a identidade das educadoras que atuam 
na Educação Infantil a partir de importantes transformações que 
vêm se delineando ao longo dos tempos, gerando 
ambigüidades, conflitos, instabilidades e incertezas. Mas ao 
mesmo tempo produzindo muitos ganhos que se refletem na 
qualidade do atendimento às crianças pequenas, como por 
exemplo, o movimento crescente de profissionalização das 
pessoas que trabalham nas instituições que se ocupam em 
educar crianças de 0 a 6 anos.35 

 
 

Todas as professoras da Creche Comunitária Piratininga apresentam 

formação de magistério, o que representa um avanço para a Educação 

Infantil, pois, até recentemente era difícil se verificar esse quadro de 

formação.  

A maioria não escolheu ser professora de Educação Infantil e, 

pretende, oportunamente, atuar em outra profissão. A justificativa para atuar 

em outra profissão é o sentimento de desvalorização em relação à questão 

salarial, jornada integral de trabalho. O que se constitui ainda, um obstáculo 

para a efetiva construção da identidade do professor de Educação Infantil.  

Entretanto, podemos perceber, ainda que de forma incipiente, 

algumas mudanças, pois apesar das prejudicadas condições de trabalho, há 

professoras que se comprometem com a Educação Infantil, e com uma 

concepção na qual a criança é o sujeito, construtor de seu conhecimento.  

Penso que ser professor de Educação Infantil não é ensinar, é 

aprender, é sensibilizar-se e respeitar a criança em sua humanidade. Dessa 

maneira, a busca pelo desenvolvimento da sensibilidade deve ser 

permanente na formação do professor de Educação Infantil. 

Concluindo, vale lembrar Adorno e Horkheimer (1985), quando 

abordaram, com base no mito de Ulisses, como a formação humana foi 

calcada no embrutecimento do indivíduo, e não no desenvolvimento da sua 

sensibilidade.  

                                                 
35 De acordo com a legislação vigente, a Educação Infantil corresponde a faixa etária de 0 a 5 anos e 

11 meses.  
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Considerando essa ameaça, o ser humano necessita resistir ao 

embrutecimento, caminhando para além de sua adaptação à sociedade, 

iniciando esse processo, como Adorno (1995a) nos esclarece, desde a 

primeira infância e na Educação Infantil.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Se penso que devo escrever um livro, todos os  
problemas de como esse livro deve ser e como não deve 

ser me bloqueiam e me impedem de ir adiante. 
Se, ao contrário, penso que estou escrevendo uma biblioteca 

inteira, sinto-me imediatamente aliviado: sei que 
qualquer coisa que eu escreva será integrada, contradita, 

equilibrada, amplificada, sepultada nas centenas de 
volumes que me resta  escrever. 

(Ítalo Calvino) 
 
 

A Educação para crianças pequenas, até recentemente restrita aos 

espaços assistencialistas, conquistou avanços em sua recente história, 

sendo reconhecida como Educação Infantil a partir de 1988, com o advento 

da Constituição Federal Brasileira, sendo, então, identificada como primeira 

etapa da Educação Básica pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, Lei n.º 9.394 (1996). Essa transição, das creches e pré-escolas 

para o âmbito da educação, colocou em cena o professor de Educação 

Infantil e a necessidade de se pensar sobre sua formação, pois se antes, na 

perspectiva assistencialista eram necessários somente  os cuidados 

maternais para lidar com a primeira infância, atualmente se tem um vasto 

campo teórico que pesquisa a Educação Infantil, que propõe aos seus 

profissionais uma sólida formação teórica que lhes oportunizem refletir 

criticamente sobre suas práticas pedagógicas. 

Pensar a formação dos professores de Educação Infantil se constituiu 

uma demanda da minha profissão como Supervisora Pedagógica de cinco, 

dentre as trinta e seis, Creches Comunitárias conveniadas à Fundação 

Municipal de Educação de Niterói, por meio do Programa Criança na 

Creche.  

A história das Creches Comunitárias se confunde com a própria 

história da Educação Infantil, deixando de ser um espaço restrito aos 

cuidados higiênicos e nutricionais, para processualmente se consolidar 

como lócus de Educação.  

Formatado: Fonte: Negrito
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Contudo, minha experiência profissional instigou-me pesquisar as 

concepções das professoras das Creches comunitárias a respeito da função 

da instituição de Educação Infantil, assim, como o que pensam a respeito de 

seu papel como professoras dessa etapa da Educação.  

Será que as professoras da Educação Infantil se percebem como 

profissionais? Será que consideram o fato de ser professora de Educação 

Infantil em Creche Comunitária é ser diferente das professoras de Educação 

Infantil das demais instituições? 

Nesse sentido, em minha dissertação, caracterizei as concepções de 

sete professoras da Creche Comunitária Piratininga FME/Niterói, 

considerando os seguintes eixos: 

 
Função da Educação Infantil e de sua Instituição Escolar 
 
• O que você pensa a respeito da Educação Infantil? 

• Para você, qual a função da Creche Comunitária? 

• O que você sabe a respeito do papel que os pais atribuem à 

Creche Comunitária?  

 
 
- Concepção de Aluno/Criança 
 
• O que as crianças mais gostam de fazer? 

• Qual o lugar ou espaço físico preferido pelas crianças na Creche 

Comunitária? 

• Para você, quem é a criança que freqüenta a Creche Comunitária?   

 
 
- Função da  Professora de Educação Infantil  
 
• Para você, qual o papel da professora de Educação Infantil? Para 

você, há diferença entre ser professora desse segmento e ser professora do 

Ensino Fundamental? 

• No seu pensar, há diferença em ser professora das Creches 

Comunitárias e, das demais Instituições de Educação Infantil?   
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• Qual sua opinião a respeito dos Encontros de Formação 

Continuada?  

 

Ressalto que os resultados deste estudo, não devem ser 

generalizados, pois minha dissertação dialogou com a concepção de 

crianças da Educação Infantil como seres humanos singulares e complexos. 

Essa concepção expressa impressões subjetivas que os indivíduos extraem 

da realidade e compartilham socialmente. 

Assim, considerando os objetivos e questões deste estudo, é possível 

afirmar como considerações finais: 

 

• A respeito da análise do primeiro eixo da entrevista, constatei que 

a concepção sobre a função da Creche Comunitária e da própria Educação 

Infantil, apresentada nas respostas das professoras, sujeitos deste estudo, 

ainda está em processo de construção. O que é compreensivo, 

considerando-se a recente transição da função assistencialista, da 

instituição da Educação Infantil, para sua consolidação como direito da 

criança, visando seu desenvolvimento integral, em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social, conforme previsto pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, Lei n.º 9.394 (1996), Art. 29); 

• As professoras foram unânimes em considerar que os pais 

atribuem à função da creche como sendo um ‘depósito’. A maneira que as 

professoras percebem como sendo a visão dos pais a respeito do papel da 

creche, ou seja, como ‘depósito’ para seus filhos, revela um distanciamento 

existente entre os profissionais da creche e a família, a ausência de diálogo 

para discussão e significação da função educativa da creche; 

• Ainda sobre o primeiro eixo, evidenciei em algumas respostas 

referentes à função da instituição de Educação Infantil, certa sobreposição 

do cuidar sobre o educar, não havendo entendimento por parte da maioria 

das professoras, de como os dois aspectos devem se constituir como um 
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processo indissociável. Considero imprescindível que nos debrucemos 

criticamente sobre essa temática, objetivando superar essa separação; 

• No que se refere à análise do segundo eixo, verifiquei que a 

maioria das professoras apresentou suas concepções a respeito da infância, 

abordando elementos que consideram faltar às crianças. Atualmente existe 

um amplo debate acadêmico a respeito da concepção da criança como um 

ser em desenvolvimento, que apesar da pouca idade, atua no mundo, 

interferindo nele, em detrimento da concepção da criança como sujeito 

incompleto, e a infância como sendo apenas uma “passagem” para o mundo 

adulto. Contudo, penso que tais reflexões devam se constituir em partes 

integrantes do currículo da formação de professores de Educação Infantil; 

• Verifiquei que a maioria das professoras não considera o lúdico 

como aspecto fundamental para o desenvolvimento e construção do 

conhecimento da criança. Nas perguntas sobre o que as crianças mais 

gostam de fazer, e qual o espaço preferido por elas na creche, todas as 

respostas incluíram a questão do brincar. Entretanto, a questão do brincar 

não foi desenvolvida, sendo evidenciado que o brincar é uma parte 

acessória à prática pedagógica; 

• Contudo, verifiquei, ainda que de forma incipiente, que algumas 

professoras, começam a questionar a tradicional concepção de infância 

passiva, passando a considerar a criança como sujeito histórico, social, e a 

considerar suas ações lúdicas como experiências formativas; 

• A maioria das professoras revelou que as crianças têm carência 

afetiva, bastante explicitada no cotidiano da creche. Verifiquei que há uma 

fala sensível e preocupada das professoras em relação às crianças da 

Creche Comunitária Piratininga FME/Niterói e de suas histórias de vida.  

• Quanto ao terceiro e último eixo, verifiquei que a identidade como 

professora de Educação Infantil dos sujeitos deste estudo, também está em 

processo de construção, pois identifiquei princípios de maternagem e, uma 

concepção assistencialista ainda arraigada na maioria das respostas das 

professoras. No entanto, sabemos que o desenvolvimento da consciência 
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crítica é processual e, o atual quadro de formação das professoras da 

Creche Comunitária Piratininga FME/Niterói, constitui um avanço se 

considerarmos a história dessas profissionais que, para exercerem sua 

profissão, bastavam ser mulheres; 

• O ingresso na creche, para a maioria das professoras, não foi por 

meio de uma decisão profissional, mas devido à necessidade do emprego. A 

maioria não deseja continuar no magistério, justificando pela desvalorização 

profissional, a questão salarial e a jornada integral de trabalho; 

• As professoras consideram que existe diferença entre ser 

professora de Educação Infantil e do Ensino Fundamental. Elas remetem, 

sobretudo, à questão dos cuidados, que nem sempre estão presentes no 

Ensino Fundamental. Apenas uma professora identificou que, em ambas as 

etapas da Educação, o professor deve ter um olhar sensível e humano para 

seus alunos; 

• No que diz respeito à questão da diferença entre ser professora na 

Creche Comunitária, e nas demais instituições de Educação Infantil, todas 

as professoras consideram que há diferença, referindo-se às Unidades 

Municipais de Educação Infantil de Niterói (UMEI’s). Consideram que as 

professoras das UMEI’s concebem a Educação Infantil como preparatória 

para o Ensino Fundamental. No entanto, as professoras basearam suas 

respostas na “cobrança” que recebem em relação às crianças quando saem 

da creche e chegam às Unidades Municipais de Educação sem estarem 

alfabetizadas; 

• Sobre a questão dos Encontros de Formação Continuada, a 

maioria das professoras considera que contribuem para sua formação 

profissional e pessoal. Apenas duas professoras consideram que a 

Formação Continuada deveria ser mais “prática”, evidenciando a procura por 

um modelo técnico de formação.  

Nesse sentido, considero que temos ainda um longo caminho pela 

frente, na construção da identidade da Educação Infantil. É imprescindível 

que estejam se delineando os contornos dessa identidade, a fim de 

Excluído: ¶
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reafirmá-la como primeira etapa da Educação Básica e direito de todas as 

crianças de 0 a 5 anos e, que sua instituição, comunitária ou não, seja 

reconhecida como espaço de produção de conhecimento, de interação, de 

participação, de felicidade e de desenvolvimento emancipatório e humano 

para as crianças e suas professoras. 

Espero que esta dissertação possa contribuir na formação de 

professores da Educação Infantil e para pensarmos sobre essa formação. 

Sobretudo, a formação das professoras das Creches Comunitárias, pois a 

literatura acadêmica sobre o tema ainda é incipiente. 

Considerando que a “Formação de Professores de Educação Infantil: 

para quê?”, é o principal questionamento presente neste estudo, penso que 

essa formação deve conter uma proposta que se contraponha à concepção 

de educação como “modelagem de pessoas”, e à substituição da 

fundamentação teórica pelo neotecnicismo. 

Considerando ainda, apoiada no pensamento de Adorno (1995a, 

p.141), que a educação deve orientar a “produção de uma consciência 

verdadeira”, nesse sentido, defendo uma formação que possibilite ao 

professor de Educação Infantil o pensar e o agir, de maneira reflexiva e 

consciente, possibilitando o esclarecimento a respeito de seu papel 

formador e emancipador.  

Para tal, é imprescindível buscar entender a dinâmica humanizadora 

da formação educativa e, resistir à barbárie que se impõe cotidianamente na 

atual sociedade capitalista. Essa busca deve ser iniciada desde a primeira 

infância.  

Sabemos, a prática docente põe à prova as teorias, noções e 

preconceitos, impulsionando ao refletir e ao avançar. Uma ideologia formada 

ao longo de uma vida não se transforma sob o som de umas poucas 

palavras mágicas de algum especialista. Tampouco, se modificará pela 

mera observação do cotidiano, como propõem os consultores neoliberais 

referidos nesta dissertação. 

A possibilidade da constituição de uma concepção emancipadora da 

Educação Infantil se dará por meio do diálogo constante entre teoria e 
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prática, de modo que a formação, inicial ou continuada, e a prática docente, 

encontrem nesse diálogo os elementos constituintes de sua articulação.  

Assim, por meio do diálogo respeitoso e da troca, o véu da ideologia 

que cobre em alguma medida a todos os profissionais da educação poderá 

ir se desvelando e, livres dele, possam realmente ver o que há à sua frente: 

- Crianças que querem e precisam ser crianças e, também que é preciso 

aprender com elas a sabedoria espontânea, o gosto pelo viver e a 

esperança que é deixada em algum lugar.           
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6. ANEXO  
 
6.1. Roteiro de Entrevista Semi-Estruturada  
 
- Função da Educação Infantil e de sua Instituição Escolar 
 
• O que você pensa a respeito da Educação Infantil? 

• Para você, qual a função da Creche Comunitária? 

• O que você sabe a respeito do papel que os pais atribuem à Creche 

Comunitária?  

 
 
- Concepção de Aluno/Criança 
 

• O que as crianças mais gostam de fazer? 

• Qual o lugar ou espaço físico preferido pelas crianças na Creche 

Comunitária? 

• Para você, quem é a criança que freqüenta a Creche Comunitária?   

 
- Função da  Professora de Educação Infantil  
 

• Para você, qual o papel da professora de Educação Infantil? Para 

você, há diferença entre ser professora desse segmento e ser professora do 

Ensino Fundamental? 

• No seu pensar, há diferença em ser professora das Creches 

Comunitárias e, das demais Instituições de Educação Infantil?   

Qual a sua opinião a respeito dos encontros de formação continuada?   
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